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The purposes of research were to examine the causal relationship model and
to study the effectiveness of the psychological characteristics promotion program on the
e-learning behavioral of undergraduate students. The sample size consisted of undergraduate
students at Srinakarinwirot University. The research was divided into two phases; the first
phase aimed to study a causal model, the second phase was a quasi-experimental research.
The questionnaires with a six-scales rating and the right-wrong variety were used to collect
data, the coefficient was between 0.63 and 0.95 The data was analyzed by a computer
program.
The results of first phase showed that the proposed model fit with the empirical data.
The results of the path analysis revealed the following: 1) intention, social support, self-control,
perceived behavioral control and knowledge of e-learning had a direct effect on e-learning
behavior; 2) social support, attitudes toward e-learning, self-control and perceived behavioral
control had a direct effect on intentions; 3) achievement motivation had a direct effect on
attitudes toward e-learning; 4) perceived behavioral control and attitudes toward e-learning
had an indirect effect on e-learning behavior through intention; and 5) subjective norms had
no direct and indirect effect on e-learning behavior through intention. The results of second
phase revealed the following: that 1) in the post-test experiment period, the students in the
experimental group, who also attended the psychosocial characteristics promotion program
and had a higher mean score on intention and e-learning behavior than the control group;
2) during the post-test experiment period to the four week follow-up, the experimental group
had more persistence in terms of attitudes towards e-learning, perceived behavioral control
and self-control than the control group; and 3) during the post-test experiment period to a four
week follow-up, while the experimental group had more persistence in terms of intention and
e-learning behavior than the control group.

งานวิจยั นี ้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั
จาก
สานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ

ประกาศคุณูปการ
การวิจยั ครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี เนื่องจากบุคคลหลายฝ่ าย ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อิ นทรกาแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์
คล้ ายแก้ ว คณะกรรมการควบคุมปริ ญ ญานิ พนธ์ ที่ให้ ความกรุ ณ ากับ ผู้วิจัยเป็ นอย่างยิ่งในการให้
คาปรึกษาและคาแนะนาต่างๆ ที่มีคณ
ุ ค่า จนกระทังงานวิ
้
จยั ได้ เสร็ จสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ ายคาตา ประธานคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่า และดร.น าชัย ศุภ ฤกษ์ ชั ย สกุล กรรมการสอบปากเปล่า ที่ ได้ ให้ ค าแนะน าเพื่ อ ท าให้
ผลการวิจยั มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในการให้ คาปรึ กษาและตรวจเครื่ องมื อ
ประกอบด้ วย รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุด า กิ จ ธรธรรม
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุก ร์ จั น ประเสริ ฐ ดร.วิ ไลลัก ษณ์ ลัง กา ดร.แจ่ ม จัน ทร์ ศรี อ รุ ณ รั ศ มี
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญ หญิ ง ศรี ป ระเสริ ฐ ภาพ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พั ช รี ดวงจั น ทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ ทอง และดร.พิชญาณี พูนพล จนทาให้ งานวิจัยครัง้ นี ้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และสาเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี
ขอขอบคุณ กัลยาณมิ ตรทุกท่าน ทังเพื
้ ่อ นร่ วมรุ่ นปริ ญ ญาโทควบเอก รุ่ นที่ 1 ลูกศิษย์ รุ่นพี่
รุ่นน้ อง ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ รวมทังทุ
้ กกาลังใจจากบุคคลรอบข้ าง โดยเฉพาะคุณนิพิฐพนธ์
แสงด้ วง คุณนิปาติเมาะ หะยีหามะ ที่คอยให้ คาปรึ กษาและให้ กาลังใจด้ วยดีเสมอมา และคุณวราภรณ์
แสงอรุณ คุณสราวุธ ตรี ศรี ที่ช่วยเหลือประสานงานในทุกขันตอนของการวิ
้
จยั
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมทุกท่าน ที่ให้ การอบรมสัง่ สอนให้
ความรู้แก่ผ้ วู ิจยั ด้ วยความเมตตามาโดยตลอด และสุดท้ ายขอขอบพระคุณกาลังใจ และการสนับสนุนที่
ได้ จ ากครอบครั วของผู้วิจัย คุณ ประโยชน์ อัน ใดที่เกิ ดจากปริ ญ ญานิ พนธ์ นี ้ ผู้วิจัยขอมอบให้ กับ ผู้มี
พระคุณทุกท่านที่คอยให้ กาลังใจตลอดมา
ปิ ยะ บูชา

สารบัญ
บทที่
1 บทนา........................................................................................................................
ภูมิหลัง...................................................................................................................
ความมุ่งหมายของการวิจยั .......................................................................................
ความสาคัญของการวิจยั ..........................................................................................
ขอบเขตของการวิจยั ................................................................................................
นิยามศัพท์เฉพาะ....................................................................................................
นิยามปฏิบตั ิการ......................................................................................................

หน้ า
1
1
7
7
8
10
10

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง...............................................................................
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์..................................................................
ความหมายของพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์...................................
การวัดพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์................................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง..........................................................................................
แนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์.................
เจตนาเชิงพฤติกรรม กับพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์...............................
ความหมายเจตนาเชิงพฤติกรรม.......................................................................
การวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม...............................................................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง..........................................................................................
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม กับเจตนาเชิงพฤติกรรม
และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์........................................................
ความหมายการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม.........................................................
การวัดการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม................................................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง..........................................................................................
เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ กับเจตนาเชิงพฤติกรรม
และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์........................................................

18
19
19
27
30
31
36
36
39
40
42
42
44
45
47

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
2 (ต่ อ)
ความหมายเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์.........................................
การวัดเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์.................................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง..........................................................................................
การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง กับเจตนาเชิงพฤติกรรม....................................................
ความหมายการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง...............................................................
การวัดการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง......................................................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง..........................................................................................
การควบคุมตน กับเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์..
ความหมายการควบคุมตน...............................................................................
การวัดการควบคุมตน......................................................................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง..........................................................................................
ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ กับเจตนาเชิงพฤติกรรม
และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์.......................................................
ความหมายความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์..................................
การวัดความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์........................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง.........................................................................................
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ กับเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.................................
ความหมายแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์........................................................................
การวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์................................................................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง..........................................................................................
การสนับสนุนทางสังคม กับเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์....................................................................................................
ความหมายการสนับสนุนทางสังคม..................................................................
การวัดการสนับสนุนทางสังคม.........................................................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง..........................................................................................

หน้ า
47
50
52
54
54
58
59
60
60
62
63
65
68
68
69
71
71
74
75
77
77
82
83

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
หน้ า
2 (ต่ อ)
กรอบแนวคิดและสมติฐานการวิจยั ระยะที่ ...............................................................
85
โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์.....................................................................................................
87
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม...................................................................
87
การรับรู้ความสามารถของตน..........................................................................
89
เทคนิคการควบคุมตนเอง................................................................................
94
การเปลีย่ นแปลงเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์.................................. 101
การส่งเสริ มความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์.................................. 106
กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 2.......................................................... 111
3 วิธีดาเนินการวิจัย...................................................................................................
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม
และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ...........
การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง..............................................................
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ...................................................................................
การหาคุณภาพเครื่ องมือ..................................................................................
การเก็บรวบรวมข้ อมูล.....................................................................................
การจัดกระทาข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล............................................................
ระยะที่ 2 ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ......................................
การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง..............................................................
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ....................................................................
แบบแผนการทดลอง........................................................................................
การเก็บรวบรวมข้ อมูล......................................................................................
การพิทกั ษ์ สทิ ธิ์กลุม่ ตัวอย่าง.............................................................................
การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล......................................................................

114
114
114
116
124
128
128
132
132
133
139
140
142
142

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล.............................................................................................
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1: การวิจยั เชิงสาเหตุ......................................
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2: การวิจยั เชิงทดลอง.....................................

หน้ า
144
144
153

5 สรุปผล อภิปรายและข้ อเสนอแนะการวิจัย
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 1......................................................................
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 2......................................................................
ข้ อเสนอแนะ..........................................................................................................
ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ ประโยชน์..............................................................
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป...................................................................

172
172
191
202
202
203

บรรณานุกรม....................................................................................................................

207

ภาคผนวก.........................................................................................................................
ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ.........................................
ภาคผนวก ข เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล.............................................................
ภาคผนวก ค การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือแบบวัด....................................................
ภาคผนวก ง ข้ อตกลงเบื ้องต้ นในการวิเคราะห์ Manova.................................................
ภาคผนวก จ ใบรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ........................................................................
ภาคผนวก ฉ ผลประเมินความพึงพอใจของการเข้ าร่วมโปรแกรม....................................
ภาคผนวก ฌ คูม่ ือโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์...........................................................................................................

224
225
227
239
256
262
264

ประวัติย่อผู้วิจัย................................................................................................................

301

267

บัญชีตาราง
ตาราง
หน้ า
1 ประเภทและรูปแบบการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ตามปริ มาณเนื ้อหาที่นาเสนอ
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์.................................................................................................
23
2 รายละเอียดนักวิจยั ที่ศกึ ษาองค์ประกอบของการวัดของแบบวัดที่เกี่ยวข้ องกับการ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์........................................................................................
28
3 จานวนนักศึกษาปริ ญญาตรี ที่ใช้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง........................................................
116
4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Factor analysis) ของแบบสอบถาม...........
126
5 สรุปการทดสอบวัดผลการได้ รับโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้ าร่วมโปรแกรมตามระยะเวลาการทดลอง.....
141
6 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง ระยะที่ 1...................................................................
145
7 ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ของข้ อมูลที่ได้ จากการวัดตัวแปร ก่อนแปลงค่าให้ เป็ น
คะแนนมาตรฐาน............................................................................................
146
8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ..............................................
148
9 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (β) ของตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรผลภายในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของของเจตนาเชิงพฤติกรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ...................................
151
10 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปร เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน และความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามกลุม่ การทดลอง และระยะการทดลอง (ระยะวัดผลก่อน
การทดลอง หลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง 4 สัปดาห์).............................
154
11 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรเจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามกลุม่ การทดลอง และระยะการทดลอง
(ระยะวัดผลก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง 4 สัปดาห์)
156
12 ผลการวิเคราะห์คะแนนเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม การควบคุมตน ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร
(Manova) ในระยะวัดผลก่อนการทดลอง............................................................... 158

บัญชีตาราง (ต่ อ)
ตาราง
หน้ า
13 ผลการวิเคราะห์คะแนนเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม การควบคุมตน ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร
3 ทาง (Three way Mancova) ในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที......................
159
14 ผลการเปรี ยบเทียบรายคูค่ ะแนนเฉลีย่ ของเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และการควบคุมตนระหว่างกลุม่ ทดลอง-กลุม่
ควบคุม ในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที..........................................................
160
15 ผลการวิเคราะห์คะแนนความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุม ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรเดียว (Anova)
ในระยะวัดผลก่อนการทดลอง.............................................................................
160
16 ผลการวิเคราะห์คะแนนความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุม ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมตัวแปรเดียว 3 ทาง
(Three way Ancova) ในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที....................................
161
17 ผลการวิเคราะห์คะแนนเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร 3 ทาง (Three way
Manova) ในระยะวัดผลก่อนการทดลอง...............................................................
162
18 ผลการวิเคราะห์คะแนนเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร 3 ทาง (Three
way Mancova) ในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที..............................................
163
19 ผลการเปรี ยบเทียบรายคูค่ ะแนนเฉลีย่ ของเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่ ทดลอง-กลุม่ ควบคุม ในระยะวัดผลหลังการ
ทดลองทันที........................................................................................................... 164
20 ผลการวิเคราะห์คะแนนเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอกนิกส์ การรับรู้การ
ควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตนและความรู ้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างการวัดผลในระยะหลังทดลองทันที และหลังการทดลอง
4 สัปดาห์ ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า 4 ทาง (Four way
165
Repeated Measures Manova)……………………………………………

บัญชีตาราง (ต่ อ)
ตาราง
21 ผลการทดสอบการวิเคราะห์อิทธิพลย่อย (simple main effect) ของเจตคติตอ่ การ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอกนิกส์ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมและการควบคุมตน
ระหว่างกลุม่ ทดลอง-ควบคุมและครัง้ ของการวัด.................................................
22 ผลการวิเคราะห์คะแนนความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุม ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมตัวแปรเดียว 3 ทาง
(Three way Ancova) ในระยะวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์...........................
24 ผลการวิเคราะห์คะแนนเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการวัดผลในระยะหลังทดลองทันที และหลังการทดลอง
4 สัปดาห์ ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรแบบวัดซ ้า 4 ทาง (Four
way Repeated Measures Manova)................................................................
25 ผลการทดสอบการวิเคราะห์อิทธิพลย่อย (simple main effect) ของเจตนา
เชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกลุม่ ทดลองควบคุมและครัง้ ของการวัด.............................................................................................

หน้ า

166

168

169

170

บัญชีภาพประกอบ
ภาพประกอบ
หน้ า
1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen. 1991).................................................................
32
2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen. 2006).................................................................
34
3 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง เจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรี ยน................
41
4 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตนาเชิงพฤติกรรม
และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์........................................................
47
5 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
เจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์..........................
53
6 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงและเจตนาเชิงพฤติกรรมและ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์................................................................
60
7 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง การควบคุมตน เจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์……...........................................................................
64
8 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์…………................................................
70
9 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์และเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์........................................................................................................
77
10 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง การสนับสนุนทางสังคม เจตนาเชิงพฤติกรรม และ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์..............................................................
84
11 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1................................................................................
85
12 แบบจาลองเชิงสาเหตุของเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ 86
13 ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรม (B) ปั จจัยส่วนบุคคล (E)และปั จยสภาพแวดล้ อม (B)
80
14 ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองกับความคาดหวังที่จะเกิดขึ ้น........
90
15 ความสัมพันธ์ ระหว่างการับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังที่จะเกิดขึ ้น...
91
16 กระบวนการเตือนตนเอง.........................................................................................
96
17 กรอบแนวคิดงานวิจยั ระยะที่ 2...............................................................................
112
18 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของเจตนาเชิงพฤติกรรมที่สง่ ผล
ต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี............
150

บัญชีภาพประกอบ (ต่ อ)
ภาพประกอบ
19 สมมติฐานที่ 1 และผลการวิจยั ที่พบ........................................................................
20 สมมติฐานที่ 2 และผลการวิจยั ที่พบ........................................................................
21 สมมติฐานที่ 3 และผลการวิจยั ที่พบ........................................................................
22 สมมติฐานที่ 4 และผลการวิจยั ที่พบ........................................................................

หน้ า
177
182
187
189

บทที่ 1
บทนำ
ภูมหิ ลัง
ความรู้มีการพัฒนาเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ความรู้ใหม่เกิดขึ ้นได้ ทกุ นาที การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยจึงไม่ได้ อยู่แค่เพี ยงการสอนเนื ้อหาตามตาราเท่านัน้ หากแต่อยู่ที่การปลูกฝั ง “ความใฝ่ รู้ ”
ตลอดจนการสร้ างเสริ มทักษะให้ ร้ ูจัก “ค้ นหาความรู้ ” “รู้จกั วิเคราะห์ ” และ “แลกเปลีย่ น” เพื่อขยายต่อ
ยอดความรู้ ที่มีอยู่ ในการค้ นหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้นนั ้ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร (Information and Communication Technology: ICT) ถือเป็ นเครื่ องมือที่จาเป็ นในการพัฒนา
ให้ เกิดทักษะด้ านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการ
ทางาน หรื อที่เรี ยกว่า “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (Partnership for 21st Century Skills. 2011) ดังนัน้
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ ทนั ต่อความเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 จึงควรให้ ความสาคัญกับการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้ านการศึกษา ซึ่งจะทาให้ การเรี ยนรู้ เกิ ดขึ ้นได้ ตลอดเวลา
สามารถเชื่อมโยงแหล่งเรี ยนรู้ ที่มีอยู่ทวั่ โลกผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าถึงได้ อย่าง
ไร้ ขีดจากัด เรื่ องระยะทาง เวลา และสถานที่ด้วยตัวผู้เรี ยนเอง ไม่จาเป็ นต้ องคอยรับความรู้ จากผู้สอน
แต่เพียงฝ่ ายเดียว ทังผู
้ ้ สอนและผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ไปด้ วยกัน การเรี ยนการสอนไม่ได้ เกิดเฉพาะใน
ห้ องเรี ยนแต่อย่างเดียว การเรี ยนการสอนยุคใหม่ทงบทบาทหน้
ั้
าที่ และกิจกรรมการเรี ยนการสอนของ
ผู้เรี ยนและผู้สอนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากห้ องเรี ยนสูโ่ ลกกว้ าง การเรี ยนยุคใหม่จะมีรูป แบบ
กิจกรรมเชิงแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ และการสร้ างองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรี ยนเอง (ไพฑูรย์ ศรี ฟา้ . 2556)
การเจริ ญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อ ให้ เกิ ดกระบวนการผลิตที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Productivity) มี ค วามเปลี่ ย นแปลงและผั น แปรอย่ า งรวดเร็ ว (High Volatility)
มีนวัตกรรมใหม่ (Innovation) เกิดขึ ้นตลอดเวลาทังในส่
้ วนของโครงสร้ างองค์กรและในระบบธุรกิ จทุก
ระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทาให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ ใกล้ ชิดและรวดเร็ วระหว่างหน่วยต่างๆ
ในสังคม (ธีระ กุลสวัสดิ์. 2556) และทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทางด้ านการจัดการศึกษา ดังแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ที่ให้ ความสาคัญ
กับการพัฒนา และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในด้ านการศึกษา ในยุทธศาสตร์ ที่ 1
(กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร. 2557) ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ การจัด ท าแผนพั ฒ นา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมียุทธศาสตร์ ที่ 5 ให้ สง่ เสริ ม
และพัฒนาสื่อเรี ยนรู้ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ที่ม่งุ หวังให้ คนไทยได้ รับโอกาสในการเรี ยนรู้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ ตอบสนองการพัฒนาในด้ านการเข้ าถึงการให้ บริ การ
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ด้ านความเท่าเทียม และด้ านประสิทธิภาพ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ.
2559) เนื่องจากการเรี ยนแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็ นการเรี ยนผ่านอุปกรณ์ สื่อสาร ที่สามารถเรี ยนรู้ ได้ ทุก
คน ทุกที่ และทุกเวลา นอกจากนันยั
้ งเป็ นการเรี ยนรู้ ที่มาจากประสบการณ์ ของผู้เรี ยน ที่มาจากต่าง
วัฒนธรรม เชือ้ ชาติ สังคมเศรษฐกิจ และเบื ้องหลังทางการเมืองที่ต่างกัน (Jen-Her Wu; et al. 2008)
นอกจากนี ้ ในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ของกระทรวงศึกษาธิ การ เมื่ อ วันที่ 23 สิงหาคม
2553 ได้ กาหนดนโยบายการศึก ษาของไทยเพื่อ ด าเนิน การตามปฏิญญาอาเซีย นด้ า นการศึก ษา
ได้ กาหนดนโยบายที่ 3 ว่าด้ วยเรื่ องการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อ ส่งเสริ มการหมุนเวียนของ
นักศึกษา และครู อาจารย์ในอาเซียน รวมทังเพื
้ ่อให้ มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่ วมกัน ใน
อาเซี ย น การส่ง เสริ ม ความร่ ว มมื อระหว่างสถาบัน การศึก ษาต่า งๆ และการแลกเปลี่ย นเยาวชน
การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริ มและปรั บปรุ ง
การศึกษาด้ านอาชีวศึกษา และการฝึ กอบรมทางอาชีพในขันต้
้ นและขันต่
้ อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริ มและ
เพิ่มพูนความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ. 2554)
จากการเจริ ญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สง่ ผลต่อการจัดการศึกษา
ทาให้ สถาบันการศึกษาได้ พฒ
ั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการ
สื่อสารมาใช้ สนับสนุนการเรี ยนการสอน และการถ่ายทอดความรู้ ให้ กับผู้เรี ยนในหลากหลายรู ปแบบ
รวมทังการเรี
้
ยนการสอนผ่านเครื อข่ายระบบสารสนเทศที่เรี ยกว่า การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อ
อี เ ลิ ร์ นนิ่ ง (E-Learning) โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด การ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Learning
Management System: LMS) ที่มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน
เป็ นการเรี ยนที่ไม่มีข้อจากัดในเรื่ องของเวลาและสถานที่ในการใช้ งาน โดยนาเสนอผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ที่เป็ นอุปกรณ์ เชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บ
เล็ต เป็ นต้ น เป็ นการเรี ยนการสอน เพื่อ ให้ ผ้ ูเรี ยนมี ความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเองได้ ต าม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพตามแนวคิด การพัฒ นาและประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารในด้ านการศึกษา จากข้ อเสนอแนะการสัมมนาวิชาการ เรื่ อง ทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21:
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรี ยนการสอน (สถาบันพระบรมราชนก. 2558) ให้ ความสาคัญและ
เสนอแนะให้ ทาการศึกษาพัฒนาการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในรู ปแบบของ Blended Learning
หรื อการเรี ยนแบบผสมผสาน ซึง่ เป็ นการใช้ การเรี ยนการสอนด้ วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครื อข่าย
ในการช่ ว ยสนับ สนุน การเรี ย นการสอนจากการเรี ยนปกติ โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากการเรี ย นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเติมช่องว่างการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนและกระตุ้นการเรี ยนรู้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับ
การพัฒนาความรู้ อย่างรวดเร็ วด้ วยตนเอง ดังนัน้ การศึกษาการเรี ยนในรู ปแบบผสมผสานจึ งเป็ นสิ่ง
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ส าคัญ ที่ ค วรศึ ก ษาเป็ นอย่ า งยิ่ ง เพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาพฤติ ก รรมการเรี ยนผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นการแสดงออกต่อการเรี ยนที่เหมาะสม เช่น การแบ่งเวลาในการเรี ยน การทบทวน
เนื ้อหาวิชาเรี ยน การทางานที่ได้ รับมอบหมาย การแสวงหาแหล่งเรี ยนรู้ การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
เพื่อช่วยพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ ทนั ต่อยุคสมัยที่มีการเปลีย่ นแปลงในขณะนี ้
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์สาหรับประเทศไทย ยังมีอุปสรรคสาหรับการเรี ยนการสอนคือ
ค่า นิ ย มและความมี วิ นัย ของผู้เ รี ย น ในความรู้ สึก ของผู้เ รี ย นยัง ต้ อ งการให้ มี อ าจารย์ เ ป็ น ผู้ส อน
เพราะว่าไม่ค้ นุ เคยกับการเรี ยนด้ วยตนเอง ซึง่ นักศึกษาส่วนใหญ่ยงั คงติดกับการเรี ยนการสอนที่ต้องมี
อาจารย์เป็ นผู้หยิบยื่นข้ อมูลให้ (สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย. 2555) สอดคล้ องกับ ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน
(2551) ที่ ก ล่า วว่า อุ ป สรรคส าคัญ ส าหรั บ การเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ คื อ “ความจ าเป็ น ของ
นักศึกษาอีเลิร์นนิ่งที่ต้องมีระเบียบวินยั มากกว่านักศึกษาแบบในห้ องเรี ยน” และนอกจากนี ้ยังพบว่า
ปั ญหาที่พบบ่อยจากการเรี ยนคือ การขาดแรงจูงใจ (Motivation) ผู้เรี ยนต้ องมีแรงจูงใจและการจัดการ
ระบบการเรี ยนที่ดี และยังขาดการวางแผนการเรี ยนจึงทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่ประสบความสาเร็ จในการเรี ยน
และอาจสอบไม่ผ่านหลักสูตรนันๆ
้ (วุทธิ ศกั ดิ์ โภชนุกูล. 2550) และยังพบอีกว่า ผู้เรี ยนยังขาดความรู้
ความเข้ าใจในการใช้ ระบบ และยังไม่เห็นความสาคัญของการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (สานักวิทยา
บริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2554) ทังนี
้ ้ การส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนผ่าน
สื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ พิ่ ม ขึ น้ จ าเป็ น ต้ อ งทราบถึ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่า นสื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้ ได้ ข้อเท็จจริ งที่เป็ นประโยชน์ ต่อ การนาไปส่งเสริ ม พัฒนา และปรั บปรุ งการ
จัดการเรี ยนการสอนผ่านสื่ออิ เล็ก ทรอนิกส์ ได้ อ ย่างมี ป ระสิทธิ ภาพ ซึ่งสามารถอธิ บายการศึกษา
ดังกล่าวได้ ด้วยการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ของ
ไอเซน (Ajzen. 1991) ที่พฒ
ั นามาจากทฤษฎีการกระทาด้ วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action:
TRA) ของ ฟิ ชบาย และ ไอเซน (Fishbein & Ajzen. 1975) ที่อ ธิ บายว่า บุคคลจะแสดงพฤติ ก รรม
หรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั เจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) โดยที่เจตนาในการกระทาพฤติกรรม
เป็ นปั จจัยชักจูงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและจะเป็ นตัวบ่งชี ้ว่าบุคคลได้ ทุ่มเทความพยายามมากน้ อย
เพี ย งใดที่ จ ะกระท าพฤติ ก รรมนัน้ ยิ่ ง บุ ค คลมี ค วามตัง้ ใจแน่ว แน่แ ละพยายามมากน้ อ ยเพี ย งใด
ความเป็ นไปได้ ที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมก็มีมากเท่านัน้ เจตนาในการกระทาพฤติกรรม จะขึ ้นอยู่
ปั จจัยคุณลักษณะทางจิตที่สาคัญ คือ เจตคติต่อพฤติกรรม การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และการรับรู้
การควบคุมพฤติกรรม จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องพบว่า มีการใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมา
ใช้ อธิบายการเกิดพฤติกรรมการเรี ยนบนโลกออนไลน์ไว้ หลากหลาย เช่น มอส, โอคอนเนอร์ และไวท์
(Moss; O’Connor & White. 2010) ได้ ทาการศึกษาการใช้ สื่ออัพโหลดบนอินเทอร์ เน็ต (Enhanced
Podcasting) ในการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า เจตนาเชิงพฤติกรรมและ
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การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้ สื่ออัพโหลดบนอินเทอร์ เน็ต และพบว่า
เจตคติต่อการใช้ และการคล้ อยตามกลุ่มอ้ าง มี อิ ทธิ พลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม ขณะที่ กมลวรรณ
ประภาศรี สขุ (2555) ได้ ทาการวิเคราะห์โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ของนิสติ ระดับปริ ญญาโท พบว่า เจตนาเชิงพฤติกรรมและการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และพบว่า เจตคติตอ่ การใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิ ง การรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรม มี อิ ทธิ พลต่อเจตนาเชิ งพฤติกรรม อย่างมี
นัยสาคัญ เช่นกัน
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ยังพบปั จจัยอื่นที่สามารถอธิบายพฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังเช่น การศึกษา Integrated Behavior Model ซึ่งเป็ นการศึกษา
ต่อยอดจากแนวคิดพฤติกรรมตามแผน จากการศึกษาพบว่า ความรู้ ยังเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลโดยตรงต่อ
พฤติ ก รรม (Montano; & Kasprzyk. 2008) ขณะที่ พนารั ตน์ พรมมา (2555) ศึกษาความสัมพั น ธ์
เชิงสาเหตุของปั จจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตของนักศึกษาปริ ญญาตรี ผลการศึกษาพบว่า
ความรู้ ในการใช้ อิ นเตอร์ เน็ตมีอิ ทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้ อิ นเตอร์ เน็ต สอดคล้ องกับ สุรเชษฐ์
พิทยาพิบูลพงศ์ (2546) ที่ได้ ทาการศึกษาการเปิ ดรั บข้ อมูลข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
เรี ยนแบบออนไลน์ (E-learning) จากกลุม่ นักศึกษาในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยน
แบบออนไลน์ มีความสัมพันธ์ ทางบวก กับพฤติกรรมการเรี ยนแบบออนไลน์ ดังนัน้ ความรู้ จึงเป็ นปั จจัย
หนึ่ ง ที่ น่ า สนใจส าหรั บ การศึ ก ษาครั ง้ นี ้ นอกจากนัน้ ไอเซ่ น (Ajzen. 2011) ยัง ได้ เ สนอแนะให้
ทาการศึกษาเพิ่มเติมตัวแปรที่นอกเหนือจากกรอบแนวคิดพฤติกรรมตามแผน และน่าจะเป็ นปั จจัยที่
ทาให้ เกิดพฤติกรรมได้ เช่น การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้ อง ยังพบว่า
ปั จ จัยการสนับสนุนทางสังคมเป็ นปั จ จัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้ เกิ ดสังคมหรื อ การเรี ยนบนโลก
ออนไลน์ ไ ด้ ยกตั ว อย่ า งเช่ น การศึ ก ษาของ ลิ น ; แชง และลี (Lin; Zhang; & Li. 2014) พบว่ า
การสนับสนุนทางสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อ การใช้ ระบบเครื อข่ ายสังคมออนไลน์อ ย่างต่อเนื่อ ง และ
การศึกษาของ แมคคินลีและไรท์ (Mckinley and Wright. 2014) ทีไ่ ด้ ศกึ ษาอิทธิพลของการสนับสนุน
ทางสังคมด้ านข้ อมูลข่าวสาร ที่มีต่อความถี่ในการค้ นหาข้ อมูลออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
จากการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมด้ านข้ อมูลข่ าวสาร ส่งผลให้ นกั ศึกษามีการค้ นหาข้ อมูล
ออนไลน์เพิ่มขึ ้น และนอกจากปั จจัยที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น จากการศึกษาของเอ็ นกิน (Engin. 2017)
ได้ พบผลการศึกษาเพิ่มเติมว่า การควบคุมตน เป็ นปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมใน
การเรี ยนออนไลน์ ซึง่ เป็ นการแสดงออกถึงพฤติกรรมการเรี ยนรู้บนโลกออนไลน์เช่นเดียวกัน
ถึงแม้ ปัจจุบนั จะมีการเรี ยนการสอนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นการเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยนมาก
ขึ ้น แต่ผ้ สู อนยังคงมีความสาคัญในการส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน โดยผู้สอนต้ องแสวงหา
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ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ทนั สมัยต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีการสอน (Delors; et al. 1996)
โดยเฉพาะการส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพมากยิ่งขึ ้น
จากการศึกษางานวิจยั ที่ผา่ นมา พบว่า เทคนิคการควบคุมตนเองและการสร้ างการรับรู้ ความสามารถ
ตนเอง เป็ นเทคนิคที่สามารถพัฒนาให้ เกิ ดการรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรม และการควบคุมตนของ
ผู้เรี ยน (พัชรี ดวงจันทร์ . 2553) และยังพบว่าการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และการควบคุมตนยังเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อการเรี ยนรู้ออนไลน์อีกด้ วย (Smith; Murphy; & Mahoney. 2003; P. J. Smith.
2005; Engin. 2017 ) ดังนัน้ เทคนิคการควบคุมตนเองและสร้ างการรั บรู้ ความสามารถของตนเอง
จึ ง เป็ นเทคนิ ค ส าคัญ ในการพั ฒ นาโปรแกรมการส่ง เสริ ม ให้ เกิ ด พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเทคนิคการควบคุมตนเองและการสร้ างการรับรู้ ความสามารถของตนเอง ได้ รับ
ความสนใจโดยการสร้ างเป็ น โปรแกรมการพัฒ นาทางด้ านการศึกษา ดังเช่น การศึกษา นวลฉวี
ประเสริ ฐสุข (2545) เปรี ยบเทียบผลการปรับพฤติกรรมการมีสว่ นร่ วมในชันเรี
้ ยน โดยใช้ การควบคุม
ตนเองและการเสริ มแรงจากผู้สอน ของ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 2 จินตนา ตันสุวรรณนนท์
(2550) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึ กอบรมการรู้เท่าทันสือ่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต โดยใช้ เทคนิคการควบคุมตนร่ วมกับแนวคิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และมนาปี
คงรักช้ าง (2558) ทาการศึกษาผลของโปรแกรมการรับรู้ ความสามารถของตนเองในอาชีพที่มีตอ่ การ
ตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึง่ ในแต่ละโปรแกรมที่ศกึ ษาสามารถพัฒนาให้ เกิ ด
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ได้ เป็ นอย่างดี ดังนันเทคนิ
้
คดังกล่าว จึงมีความน่าสนใจที่ควรนามาประยุกต์ใช้
ในการส่งเสริ มให้ เกิ ดพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นลักษณะการเรี ยนรู้ ที่สาคัญ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้เรี ยนระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยที่ได้ ให้ ความสาคัญ
และเปิ ดการเรี ยนการสอนที่ใช้ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นจานวนมากยิ่งขึ ้นในยุคปั จจุบนั
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป็ นสถาบันการศึกษาของรั ฐ สถาบันหนึ่งที่มีนโยบายมุ่ง
ส่งเสริ มและพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์สาหรับนิสิต ทังนี
้ ้เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ที่มี
ความยืดหยุน่ ไร้ ขีดจากัดเรื่ องสถานที่และเวลา อีกทังยั
้ งมีการใช้ ระบบการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ที่
เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนที่เข้ าถึงผู้เรี ยนโดยการใช้ สอื่ ร่วมสมัย ซึง่ นิสติ ให้ ความสนใจเป็ นสือ่ กลาง
ของการเรี ยนรู้ ทังยั
้ งเป็ นการปรับกระบวนการเรี ยนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้ แตกต่าง
ไปจากเดิม กล่าวคือมุ่งให้ ยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางและกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยน ได้ เรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยนมาก
ยิ่งขึ ้น อาจารย์ผ้ สู อนปรับบทบาทจากการเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ มาเป็ นผู้จัดการที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยน
ค้ นคว้ าเรี ยนรู้เรื่ องต่างๆ จากแหล่งความรู้มากยิ่งขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากการที่มหาวิทยาลัยได้ มีการจัดทา
แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการสื่อ สาร มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2560-2563 โดยมี
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 คือการสร้ างสรรค์นวัตกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสารที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมาย คือ ให้ มีจานวนวิชาที่บูรณาการความรู้ และทักษะด้ านไอซีที
เข้ า กั บ กระบวนการเรี ย นการสอนในชั น้ เรี ยนเพิ่ มขึ น้ โดยการส่งเสริ มให้ ใช้ ระบบการเรี ยนผ่านสื่ อ
อิ เล็กทรอนิกส์มากขึน้ (สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ. 2558) นอกจากนี ป้ ั จ จุบัน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตไร้ สายให้ กบั นิสิตโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย เอื ้อประโยชน์ใน
แง่ข้อจากัดของห้ องปฏิบตั ิการหรื อห้ องเรี ยน ช่วยให้ นิสิตสามารถเข้ าใช้ ระบบของอินเตอร์ เน็ตไร้ สาย
ของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้ นคว้ าจากฐานข้ อมูลความรู้ และสามารถเข้ าสูร่ ะบบ
social network ของตนเองในเครื อข่ายของโลกไซเบอร์ (พฤทธ์ ศุภเศรษฐศิริ. 2555) ดังนัน้ จากการที่
มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นปั จ จุ บัน
การศึกษาถึงปั จจัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลให้ เกิดประสิทธิ ภาพในการเรี ยน ซึ่งในที่นี ้คือพฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ น ทังนี
้ ้เพื่อยืนยัน ถึงความถูกต้ องชัดเจนของปั จจัยดังกล่าว และ
นามาสร้ างเป็ นโปรแกรมการพัฒนาเพื่อพิสจู น์ข้อค้ นพบที่ได้ ว่า สามารถนามาใช้ สนับสนุนให้ นกั ศึกษามี
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จริ ง และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการใช้ เทคโนโลยีทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและของภาครัฐที่ดาเนินการอยูใ่ นขณะนี ้
จากที่ได้ กล่าวข้ างต้ น จึงเป็ นเหตุผลที่ผ้ วู ิจัย มีความสนใจที่จะดาเนินวิจยั ในครัง้ นี ้ เพื่อที่จะ
ศึกษาถึงรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของเจตนาเชิง พฤติกรรม ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และพัฒนาโปรแกรม
ส่งเสริ มให้ เกิดเจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิก ส์ โดยการศึกษาครัง้ นี ้
ผู้วิจัยเลือกศึกษาในนักศึกษาระดับชันปี
้ ที่ 3 และปี ที่ 4 เนื่องจากเป็ นกลุม่ นักศึกษาที่มีการปรับตัวต่อ
การเรี ยนได้ ดี มี วุฒิภาวะที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง และมี เนื ้อหาการเรี ยนค่อนข้ างหนัก
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ นวิชาหลักที่อยู่ในเอกหรื อสาขาที่เรี ยนและยังต้ องเตรี ยมตัวเองให้ พร้ อมสาหรับ
การออกไปใช้ ชี วิ ต การท างาน ดัง นัน้ จึ ง ต้ อ งมี ก ารหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม นอกห้ อ งเรี ย นอยู่ เ สมอ
ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ บุษรา ประกอบธรรม (2557) และ ชเนตตี สยนานนท์ (2555) ที่พบว่า
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 3 และปี ที่ 4 มีพฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตเพื่อการศึกษามากที่สดุ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ระยะแรก เป็ นการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุพฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ โดยการประยุกต์ ใช้ แนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of
Planned Behavior: TPB) และศึกษาเพิ่มเติมถึงปั จจัยด้ านความรู้ การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
และการสนับสนุนทางสังคม เพื่ อ อธิ บายปั จ จัยเชิ ง สาเหตุที่ ท าให้ เกิ ด พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ชัดเจนยิ่งขึ ้น ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ จึงทาการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของเจตนา
เชิ ง พฤติ ก รรมที่ ส่ง ผลต่อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ง ประกอบด้ ว ย กลุ่ม ปั จ จัย
คุณลักษณะทางจิต ได้ แก่ การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ส์
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การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ และความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และกลุม่ ปั จจัย
สภาพแวดล้ อมทางสังคม ได้ แก่ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง การสนับสนุนทางสังคม ซึง่ ผลที่ ได้ นาไปสู่
การวิจยั ในระยะที่สอง คือ การสร้ างโปรแกรมการพัฒนา โดยกาหนดเนื ้อหาและกิจกรรมในโปรแกรม
ให้ สอดคล้ องกับโมเดลการวิจยั ที่ได้ ในการวิจยั ระยะที่ 1 โดยผลการวิจยั ที่ได้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องในระดับ
ต่างๆ ทังผู
้ ้ สอน สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่กากับในเชิงนโยบาย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ ยวข้ อ งกับการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ และมัน่ ใจได้ วา่ ผู้เรี ยนมีประสิทธิภาพทางการเรี ยนตามเป้าหมายของกระบวนการเรี ยนรู้ ได้
อย่างแท้ จริ งต่อไป

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย
1. เพื่ อ ทดสอบรู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องเจตนาเชิ ง พฤติ ก รรมที่ ส่ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. เพื่อศึกษาประสิทธิ ผลโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี

ควำมสำคัญของกำรวิจัย
1. ได้ องค์ความรู้ ที่สามารถนาผลการวิจัยจากการศึกษาครัง้ นี ้ ทังในรู
้ ปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของเจตนาเชิงพฤติกรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรม
ส่ง เสริ ม คุณ ลัก ษณะทางจิ ต ที่ มี ต่อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ข องนัก ศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี ไปประยุกต์ในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาในรูปแบบของการเรี ยนทางสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นรู ปแบบการศึกษาที่ได้ รับการยอมรับและแพร่ หลายในทุกประเทศในบริ บทการ
เรี ยนรู้ที่แตกต่างจากบริ บทการเรี ยนแบบดังเดิ
้ มที่มีการศึกษาอยูใ่ นปั จจุบนั
2. สถาบันการศึกษาที่เปิ ดหลักสูตรการสอนที่มีการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถนา
ผลการศึก ษาจากการใช้ โปรแกรมส่ง เสริ ม คุณ ลัก ษณะทางจิ ต ที่ มี ต่อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในสถาบันการศึกษาให้ มี
ประสิทธิ ภาพมากขึ ้น เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนที่ดี รวมทัง้ ผู้สอนในบริ บทการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ยังสามารถประยุกต์ใช้ ผลการศึกษาโปรแกรม ในการออกแบบพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยน
3. ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการกากับคุณภาพการศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนผ่านสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์สามารถน าโปรแกรมส่งเสริ ม คุณลักษณะทางจิ ต ที่มีต่อ พฤติ กรรมการเรี ย นผ่า นสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ได้ จากงานวิจัยนี ้ไปพัฒนาแนวทางการกากับคุณภาพ
หลักสูตรการเรี ยนทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าผู้เรี ยนมีประสิทธิผลทางการเรี ยนตาม
เป้าหมายของกระบวนการเรี ยนรู้

ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยครั ง้ นี ้ ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิ งปริ มาณ 2 แบบ เพื่อ ศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุข องเจตนาเชิ ง พฤติ ก รรมที่ ส่ง ผลต่อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละศึ ก ษา
ประสิทธิ ผลของโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยแบ่งการดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ระยะ โดยนาเสนอขอบเขตการวิจยั
แบ่งตามระยะของการวิจยั ดังนี ้
กำรวิจัยระยะที่ 1 : การพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิง สาเหตุของเจตนาเชิงพฤติกรรมที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง : ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ที่ ก าลัง ศึ ก ษาระดั บ ชั น้ ปี ที่ 3 และชั น้ ปี ที่ 4 จ านวนรวมทั ง้ หมด 8,858 คน
(งานทะเบียนนิสิตและสถิติสว่ นส่งเสริ มและบริ การการศึกษา. 2560: 5-6) การกาหนดกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามข้ อเสนอของ ไคล์ (Kline. 1998) ที่กล่าวว่าสาหรับการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้ าง ขนาดตัวอย่างควรอยูร่ ะหว่าง 10-20 คน ต่อหนึง่ ตัวแปรสังเกต สาหรับการวิจยั
ครั ง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ กาหนดตัวอย่างกาหนดให้ มี ขนาด 20 คน ต่อ หนึ่งตัวแปรสังเกต และในโมเดลการ
วิเคราะห์มีตวั แปรสังเกต จานวน 17 ตัวแปร จึงได้ ตวั อย่างเท่ากับ 340 คน แต่เนื่องจากการวิเคราะห์
รูปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ าง โดยใช้ สถิติไคสแควร์ (Chi-square statistics) วัดระดับความกลมกลืน
(Goodness of – fir index (GFI) ระหว่างสมมติฐาน และข้ อ มูลเชิงประจักษ์ ซึ่งนักสถิ ติกาหนดไว้ ว่า
ขนาดกลุ่มตัวอย่างต้ องมีขนาดใหญ่ เพราะฟั งก์ ชั่นการกลมกลืนจะมีการแจกแจงปกติต่อ เมื่อกลุม่
ตัวอย่างมีขนาดใหญ่เท่านัน้ ผู้วิจยั ได้ เพิ่มจานวนกลุม่ ตัวอย่างอีกร้ อยละ 10 เป็ น 380 คน เพื่อให้ ข้อมูล
มีความน่าเชื่อถือ และป้องกันข้ อมูลผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการเก็บข้ อมูล ทังนี
้ ้ในขันตอนของ
้
การวิเคราะห์ ข้อมูล ทัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสองขันตอน
้
(Two-Stage Sampling) โดย
ขันตอนที
้
่ 1 ใช้ การสุม่ แบบชันภู
้ มิ(Stratified Random Sampling) โดยผู้วิจยั แบ่งกลุม่ ตัวอย่างตามกลุม่
สาขาวิชา 3 กลุม่ ได้ แก่ 1) กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2) กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และ 3. กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แล้ วทาการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างจากแต่ละคณะใน
กลุม่ สาขาวิชา โดยกาหนดโควตาให้ ได้ คณะกลุม่ สาขาละ 3 คณะ รวมเป็ น 9 คณะ ขันตอนที
้
่ 2 ใช้ การ
สุม่ แบบชัน้ ภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยกาหนดให้ คณะเป็ นตัว
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แบ่ง ชัน้ ภูมิ จากนัน้ ท าการสุ่ม ตั วอย่า งจากนัก ศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชัน้ ปี ที่ 3 และชัน้ ปี ที่ 4 ตาม
สัดส่วนประชากรให้ ครบทัง้ 9 คณะ รวมกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ 380 คน
ตัวแปรที่ศึกษำ: ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ่น ร่วมกับการศึกษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยมีตวั แปรที่ศกึ ษาประกอบด้ วย
1. ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้ วย 2 กลุม่ ได้ แก่
1.1 กลุ่มตัวแปรคุณลักษณะทางจิ ต ประกอบด้ วย การรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรมการ
ควบคุมตน ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
1.2 กลุม่ ตัวแปรสภาพแวดล้ อมทางสังคม ประกอบด้ วย การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และ
การสนับสนุนทางสังคม
2. ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้ วย ตัวแปรคั่นกลาง ได้ แก่ เจตคติต่อ การเรี ย นผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเจตนาเชิงพฤติกรรม ตัวแปรผล ได้ แก่ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
กำรวิจัยระยะที่ 2 : ประสิทธิ ผลของโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง: ประชากร คือ นักศึกษานักศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ชัน้ ปี ที่ 3
ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรมการเรี ยนทางสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ระดับต่าอยู่ในช่วงเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงไป พบว่ามีจานวน 2 คณะ ซึ่งเป็ นผลที่ได้ จาก
งานวิจยั ระยะที่ 1 และทาการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบสองขันตอน
้
(Two-Stage Sampling) ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ทาการสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยการเลือกคณะมีคะแนน
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับต่าในช่วงเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 จานวน 1 คณะ
ขันที
้ ่ 2 ทาการสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 1 สาขาวิชาเข้ ากลุม่ ทดลอง
และสุม่ อีก 1 สาขาวิชาเข้ ากลุม่ ควบคุม โดยเลือกนิสิตที่สมัครใจเข้ าร่ วมโปรแกรมจากทัง้ 2 สาขาวิชาๆ ละ
40 คน รวมกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
80 คน
ตัวแปรที่ศึกษำ : ตัวแปรในการวิจยั ระยะที่ 2 ประกอบด้ วย
1. ตัวแปรจัดกระทา ได้ แก่ โปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ เจตนาเชิงพฤติกรรม พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้
การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน เจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และความรู้เกี่ยวกับ
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3. ตัวแปรปฏิสมั พันธ์ ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ และ การสนับสนุนทางสังคม

นิยำมศัพท์ เฉพำะ
ระบบบริหำรจัดกำรกำรเรียนผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Learning Management System:
LMS) หมายถึง ระบบซอฟต์ แวร์ ที่ทาหน้ าที่บ ริ หารจัด การเรี ย นการสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้ วย
เครื่ องมืออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ สู อน ผู้เรี ยน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผ้ สู อนนาเนื ้อหาและสื่อการสอน
ขึ ้นเว็บไซต์รายวิชาตามที่ได้ ขอให้ ระบบ จัดไว้ ให้ ได้ โดยสะดวก ผู้เรี ยนเข้ าถึงเนื ้อหา กิจกรรมต่างๆ ได้
โดยผ่านเว็บ ผู้สอนและผู้เรี ยนติ ด ต่อ สื่อ สารได้ ผ่านทางเครื่ อ งมื อ การสื่อ สารที่ ระบบจัดไว้ ให้ เช่น
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ห้ องสนทนา กระดานถาม - ตอบ เป็ นต้ น นอกจากนันแล้
้ วยังมีองค์ประกอบที่
สาคัญ คือ การเก็ บบันทึกข้ อมูล กิ จกรรมการเรี ยนของผู้เรี ยนไว้ บนระบบ เพื่อ ผู้สอนสามารถนาไป
วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรี ยนการสอนได้ อ ย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น A-Tutor, Edmodo
และ Moodle เป็ นต้ น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง อุปกรณ์ ที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายในการเรี ยนเนื ้อหา
หรื อสารสนเทศที่นาเสนอด้ วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ ภาพเคลือ่ นไหว วีดิทศั น์ และเสียง
โดยอาศัยเทคโนโลยี ของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอดเนื ้อหา และใช้ เทคโนโลยีร ะบบ
จัดการการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (Learning Management System: LMS) ในการบริ หารจัดการ
การเรี ยนการสอนด้ านต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต เป็ นต้ น
นั ก ศึ ก ษำ หมายถึง นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ที่มี
ประสบการณ์ ในการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการบริ หารจัดการการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Learning Management System: LMS) เป็ นส่วนสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเรี ยนในห้ องเรี ยนปกติ

นิยำมเชิงปฏิบัตกิ ำร
พฤติกรรมกำรเรี ยนผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การแสดงออกของผู้เรี ยนที่มีต่อ การ
เรี ยน ด้ วยการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ บทเรี ยนออนไลน์ที่มีช่องทางการสือ่ สารระหว่างผู้สอน
กับผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน ซึ่งเป็ นการเรี ยนที่ไม่มีข้อจากัดในเรื่ องของเวลาและสถานที่ในการใช้
งาน ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นอุปกรณ์ เชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายได้ เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต เป็ นต้ น เพื่อพัฒนาตนเองให้ มีความสามารถทักษะด้ านต่างๆ เช่น ทักษะ
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การเรี ยน ทักษะชีวิต ทักษะการเรี ยนรู้ ด้วยตัวเอง ทักษะอาชีพ เป็ นต้ น ตามจุดมุ่งหมายที่ได้ กาหนดไว้
ในรายวิชาต่างๆ เช่น การศึกษาเนื ้อหาความรู้มาก่อนที่จะเข้ าเรี ยน การใช้ เวลาให้ เพียงพอในการเรี ยน
การทบทวนเนือ้ หาวิชาเรี ยนเป็ นประจา การทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ ได้ ตามเกณฑ์ ตามเวลาที่
กาหนดและตามความคาดหวังของตนเองและผู้สอน การแสวงหาแหล่งเรี ยนรู้ การแลกเปลี่ยนข้ อมูล
การมีสว่ นร่วมทากิจกรรมกลุม่ เป็ นต้ น ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ คือ
1. การใช้ ประโยชน์ จากการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การกลับมาทบทวน
บทเรี ยน เมื่อมีข้อสงสัยจากการเรี ยนปกติ หรื อศึกษาเนื ้อหาความรู้เพิ่มเติมจากบทเรี ยน รวมทังศึ
้ กษา
เนื ้อหาล่วงหน้ าเพื่อเตรี ยมการเรี ยนครัง้ ต่อไป
2. การมีปฏิสมั พันธ์ ในการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง มีการสอบถามข้ อสงสัย
หรื อแลกเปลีย่ นข้ อมูลกับผู้สอนหรื อเพื่อน รวมถึงมีการส่งงานที่ได้ รับมอบหมายพร้ อมทังแก้
้ ไขงานตาม
เวลาที่กาหนดทางการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3. เวลา/ความถี่ ในการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การแบ่งเวลาในการเรี ยนได้
อย่างเหมาะสม เข้ าศึกษาตลอดเวลาเมื่อมีเวลาว่าง เมื่อเรี ยนแล้ วยังไม่เข้ าใจก็มี การเรี ยนซ ้าอีกจนกว่า
จะเข้ าใจเนื ้อหาในบทเรี ยน
การวัดพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาแบบวัดขึ ้น ตามแนวคิดและ
คานิยามของพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่ วมกับการศึกษาแบบวัดของอิกเนเทียสและ
รามายา (Ignatius; & Ramayah. 2005) แบบวัด ของอาเจนและฮาร์ ท โชน (Ajjan; & Hartshorne.
2008) และแบบวัดของ ธี ระ กุลสวัสดิ์ (2556) โดยนามาปรับภาษาให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจยั
แบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่เคยปฏิบัติเ ลย (0 คะแนน) ถึง ปฏิบัติบ่อ ยครัง้
(5 คะแนน) เกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณีเป็ นข้ อคาถามทางบวก ให้ คะแนนจาก
5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก ปฏิบตั ิบอ่ ยครัง้ ถึง ไม่เคยปฏิบตั ิเลย และกรณีเป็ นข้ อคาถามทางลบ ให้ คะแนน
จาก 0, 1, 2, 3, 4, และ 5 จากไม่เคยปฏิบตั ิเลย ถึง ปฏิบตั ิบ่อยครัง้ ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมาก
แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
เจตนำเชิงพฤติกรรม หมายถึง ระดับความต้ องการ ความตังใจ
้ ความพยายาม หรื อการ
วางแผนที่จะแสวงหาความรู้ผา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการบริ หารจัดการการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน โดยนาเสนอผ่านระบบเครื อ ข่าย
คอมพิ ว เตอร์ ที่ เ ป็ น อุปกรณ์ เชื่ อมต่อกับระบบเครื อ ข่ายได้ เช่ น คอมพิ ว เตอร์ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ และ
แท็บเล็ต เป็ นต้ น ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพื่อสนับสนุนการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ให้ เกิดการ
พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้
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การวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม ผู้วิจยั พัฒนาแบบวัดขึ ้นจากทฤษฎีการกระทาตามแผน ของไอเซ็น
(Ajzen. 2006) ร่วมกับการศึกษาแบบวัดของ ปาร์ ค (Park. 2009) และแบบวัดของ กายเตน คอเรี ย และ
แคทาลูนา (Gaitán; correa; & Cataluña. 2011) นามาปรับภาษาและสร้ างข้ อคาถามเพิ่มให้ เหมาะสม
กั บ บริ บ ทของงานวิ จัย ลัก ษณะข้ อค าถามเป็ นแบบมาตราประมาณค่ า 6 ระดับ จาก ไม่ จ ริ งเลย
(0 คะแนน) ถึง จริ งมากที่สดุ (5 คะแนน) เกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณีเป็ นข้ อ
คาถามทางบวก ให้ คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริ งที่สดุ ถึง ไม่จริ งเลย และกรณีเป็ นข้ อคาถาม
ทางลบ ให้ คะแนนจาก 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 จาก ไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวม
มากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีเจตนาเชิงพฤติกรรมสูงกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
กำรรั บรู้ กำรควบคุมพฤติกรรม หมายถึง ความเชื่อมั่นในความสามารถและการรั บรู้ ถึง
ความง่ายหรื อความยากของนิสติ ในการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการประเมินจากประสบการณ์
ในอดีตและคานึงถึงปั จจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ในการที่
จะเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทงในปั
ั ้ จจุบนั และอนาคต
การวัดการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยประยุกต์มาจาก
แนวคิดการวัดการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ของไอเซ็น (Ajzen. 2006) ร่วมกับการศึกษาแบบวัด ของ
ซิส และแฟง (Shih; & Fang. 2004) แบบวัดของ ซู และ เซน (Chu; & Chen. 2016) นามาปรับภาษา
และสร้ างข้ อ ค าถามเพิ่ ม ให้ เ หมาะสมกับ บริ บ ทของงานวิจัย ลัก ษณะข้ อ ค าถามเป็ น แบบมาตรา
ประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึงจริ งที่สุด (5 คะแนน) เกณฑ์ การให้ คะแนนแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณีเป็ นข้ อคาถามทางบวก ให้ คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จากจริ งที่สดุ ถึง
ไม่ จ ริ งเลย และกรณี เป็ น ข้ อค าถามทางลบ ให้ คะแนนจาก 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 จากไม่ จ ริ งเลย ถึ ง
จริ งที่สดุ ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มี การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมมากกว่า
ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
เจตคติต่อกำรเรี ยนผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความเชื่อ ความรู้ สกึ เชิงประเมินค่า
ที่ ค านึง ถึ ง ข้ อ ดี / ข้ อ เสีย ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการกระท าสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง ความรู้ สึก เช่ น ความชอบ
ความพึงพอใจ ทังด้
้ านบวกและลบ โดยเจตคติประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ คือ
1. ความคิ ด เชิ ง ประเมิ น ค่ า เป็ นการประเมิ น ในภาพรวม ที่ มี ต่ อ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีประโยชน์ ข้ อดีหรื อข้ อเสีย อย่างไร มากหรื อน้ อยเพียงใด
2. ความรู้สกึ เป็ นอารมณ์ที่แสดงถึงความชอบทางด้ านบวกและความรู้สกึ ไม่ชอบด้ านลบ
ที่มีตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
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การวัดเจตคติตอ่ การเรี ยนทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั พัฒนาแบบวัดโดยจาก
ทฤษฎีการกระทาตามแผน ของไอเซ็น (Ajzen. 2006) ร่วมกับการศึกษาแบบวัด ของ ซู และ เซน (Chu; &
Chen. 2016) และแบบวัดของ ธี ระ กุลสวัสดิ์ (2556) น ามาปรั บภาษาและสร้ างข้ อ ค าถามเพิ่ ม ให้
เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจยั ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย
(0 คะแนน) ถึง จริ งที่สดุ (5 คะแนน) เกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณีเป็ นข้ อคาถาม
ทางบวก ให้ คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริ งที่สดุ ถึง ไม่จริ งเลย และกรณีเป็ นข้ อคาถามทางลบ
ให้ คะแนนจาก 0, 1, 2, 3, 4, และ 5 จากไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดง
ว่าเป็ นผู้ที่มีเจตคติตอ่ การเรี ยนทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
กำรคล้ อยตำมกลุ่มอ้ ำงอิง หมายถึง การรับรู้ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ได้ รับอิทธิพล
จากแบบอย่างหรื อบุคคลที่มีความสาคัญหรื อมีความหมายต่อตัวนักศึกษา ว่ามีความคิดเห็น ความเชื่อ
ความต้ องการ ต่อการแสวงหาความรู้ หรื อ เรี ยนรู้ ผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ เพื่อ สนับสนุนการเรี ย นใน
รายวิชาต่างๆ ให้ เกิดการพัฒ นาและต่อยอดองค์ ความรู้ อย่างไร ทังนี
้ ้ บุคคลดังกล่าวมี สว่ นผลัก ดัน
กระตุ้น หรื อ จูงใจให้ นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้ กระทาหรื อไม่กระทาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้การคล้ อยตามอ้ างอิง แบ่งได้ เป็ น 2 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. การคล้ อยตามเพื่อน หมายถึง การรับรู้ ของนักศึกษาเกี่ยวกับอิทธิ พลจากการกระตุ้น
จูงใจ หรื อแบบอย่าง จากเพื่อนที่มีความสาคัญกับตัวนักศึกษา ในการตัดสินใจกระทาหรื อไม่กระทา
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ผา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ได้ รับคาแนะนาจากเพื่อน เรี ยนรู้ผา่ นสือ่ อิเล็ก ทรอนิกส์
ตามกลุม่ เพื่อนสนิท กลุม่ เพื่อนร่ วมกิจกรรมกลุม่ /งานกลุม่ หรื อเรี ยนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเพื่อน
เพราะเห็นว่าเพื่อนเข้ าใจในเนื ้อหาที่เรี ยนรู้มากขึ ้น เป็ นต้ น
2. การคล้ อยตามอาจารย์ผ้ สู อน หมายถึง การรับรู้ของนักศึกษา เกี่ยวกับอิทธิพลจากการ
กระตุ้น จูงใจ หรื อแบบอย่าง จากอาจารย์ผ้ สู อนในรายวิชานันๆ
้ ในการตัดสินใจกระทาหรื อไม่กระทา
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ เช่น ได้ รับคาแนะนาจากอาจารย์ ผ้ ูสอน เรี ยนรู้ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จากความคาดหวังของอาจารย์ผ้ สู อน จากกระบวนการหรื อกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
กาหนดจากอาจารย์ผ้ สู อน เป็ นต้ น
การวัดการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิ ง ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดขึ ้นจากทฤษฎี การกระทาตามแผน
ของไอเซ็น (Ajzen. 2006) ร่ วมกับการศึกษาแบบวัดของ ธี ระ กุลสวัสดิ์ (2556) นามาปรั บภาษาและ
สร้ างข้ อคาถามเพิ่มให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราประมาณค่า
6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งที่สดุ (5 คะแนน) เกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
คือ กรณีเป็ นข้ อคาถามทางบวก ให้ คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริ งที่สดุ ถึง ไม่จริ งเลย และ
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กรณีเป็ นข้ อคาถามทางลบ ให้ คะแนนจาก 0, 1, 2, 3, 4, และ 5 จาก ไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ ผู้ตอบแบบ
วัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับอิทธิ พลหรื อ คล้ อ ยตามกลุม่ อ้ างอิงมากกว่าผู้ตอบแบบ
วัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
กำรควบคุมตน หมายถึง ความสามารถของนิสิตในการเตือ นตนเอง การควบคุมกากับ
ตนเอง เพื่อให้ ตนเองสามารถเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ ในรายวิช าต่างๆ ประสบผลสาเร็ จ ตามที่
คาดหวัง เช่น ควบคุมตนให้ หมั่นสังเกตตนเองถึงการใช้ เวลาในการเรี ยนแต่ละวัน การเตือนตนเองให้ มี
การแสวงหาแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ เพิม่ เติม แม้ เกิดปั ญหาอุปสรรคในการเรี ยนก็สามารถกากับตนเองให้
เรี ยนอย่างต่อเนื่องจนจบเนื ้อหาบทเรี ยน เป็ นต้ น
การวัดการควบคุมตน ผู้วิจัยประยุกต์ มาจากแนวคิดการวัดการควบคุม ตนของคิมและคน
อื่นๆ (Kim; et al. 2017) ร่ วมกับการศึกษาแบบวัด ของเอ็นกิน (Engin. 2017) และแบบวัดของนงนุช
โรจนเลิศ (2553) นามาปรับภาษาและสร้ างข้ อคาถามเพิ่มให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจยั ลักษณะ
ข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึงจริ งที่สุด (5 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณีเป็ นข้ อคาถามทางบวก ให้ คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, 1
และ 0 จากจริ งที่สดุ ถึง ไม่จริ งเลย และกรณีเป็ นข้ อคาถามทางลบ ให้ คะแนนจาก 0, 1, 2, 3, 4 และ 5
จากไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการควบคุมตนมากกว่า
ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรเรี ยนผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ หมายถึง ความสามารถในการจดจา
และเข้ าใจ เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องของการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็ นพื ้นฐานนาไปสูก่ ารนาไปปรับใช้
เพื่อสนับสนุนการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ทังนี
้ ้ เนื ้อหาความรู้ ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว ประกอบด้ วย ความรู้
เกี่ยวกับความหมาย ศัพท์เฉพาะ องค์ประกอบ ขันตอนการใช้
้
งาน หน้ าที่การใช้ งานแต่ละส่วนที่อยูใ่ น
ระบบ และความสามารถในการนาความรู้ไปใช้ สนับสนุนการเรี ยน ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบทดสอบ
ตอบถูก-ผิด โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ตอบถูก 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน
การวัดความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยสร้ างข้ อคาถามจากแนวคิดการ
จัดระบบความรู้ ของ บลูม (Bloom. 1956) ร่ วมกับการศึกษา แบบวัดของ สุรเชษฐ์ พิทยาพิบูลพงศ์
(2546) โดยสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจยั ในครัง้ นี ้ ลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบจากัด
คาตอบ หรื อแบบ ถูก-ผิด การแปลผลโดยใช้ คะแนนรวมที่ได้ จากแบบวัด การแปลผลโดยพิจารณาจาก
ผู้ที่ทาแบบวัดได้ คะแนนสูง ซึง่ แสดงว่ามีความรู้มากกว่าผู้ที่ทาแบบวัดที่ได้ คะแนนน้ อยกว่า
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แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หมายถึง ความต้ องการที่จะประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรายวิชาต่างๆ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้ วยความขยั นหมั่นเพียร มุ่งมั่น พยายาม
แสวงหาแหล่ง เรี ย นรู้ ต่า งๆ เพื่ อ พัฒ นาตนเอง พัฒ นาองค์ ค วามรู้ ในเรื่ อ งนัน้ ๆ และเพื่ อ ให้ ป ระสบ
ผลสาเร็ จในการเรี ยนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น ผลของความสาเร็ จนันจะน
้
ามา
ซึง่ ความสุขและความพึงพอใจโดยแบ่งได้ เป็ น 3 องค์ประกอบ คือ
1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานอย่างมีเหตุผล
มุ่งมัน่ พยายาม ทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ บรรลุตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ด้วยตนเอง
2. ต้ องการทราบข้ อมูลย้ อนกลับ ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์สงู จะชอบทางานในสถานการณ์
ที่พวกเขาทราบผลข้ อมูลย้ อ นกลับของงานที่ไ ด้ ทาลงไป เพื่อ นาไปสู่การปรั บปรุ ง/พัฒนา เพื่อ การ
บรรลุผลสาเร็ จตามมาตรฐานหรื อผลที่คาดหวัง
3. เป็ นผู้เปลีย่ นแปลงพัฒนาอยูเ่ สมอ โดยจะกระทาในสิง่ ที่แตกต่างและดีขึ ้นจากเดิม เช่น
ใช้ เวลาน้ อยกว่า แสวงหาแหล่งข้ อมูลใหม่ๆเพื่อการพัฒนา หรื อแสวงหาวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิ ภาพใน
การสูจ่ ุดหมาย มองหางานที่ท้าทาย
การวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ ของการวิจัยครัง้ นี ้ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดขึ ้นจากแนวคิดของ แมคเคล
แลนด์ (McCleland. 1961) ร่ วมกับการศึกษาแบบวัดของ สาเภา สุภะ (2556) นามาปรับภาษาและ
สร้ างข้ อคาถามเพิ่มให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจยั ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราประมาณค่า
6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งที่สดุ (5 คะแนน) เกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
คือ กรณีเป็ นข้ อคาถามทางบวก ให้ คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริ งที่สดุ ถึง ไม่จริ งเลย และ
กรณีเป็ นข้ อคาถามทางลบ ให้ คะแนนจาก 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 ไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ ผู้ตอบแบบวัดที่
ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์มากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
กำรสนับสนุนทำงสังคม หมายถึง การรับรู้ของบุคคลถึงการได้ รับการสนับสนุน จากบุคคล
ที่เขาเหล่านันเกี
้ ่ยวข้ อง บุคคลดังกล่าวได้ แก่ เพื่อนในชันเรี
้ ยน และอาจารย์ผ้ สู อน ให้ การสนับสนุนด้ าน
ต่างๆ ในการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ การสนับสนุนสังคม ประกอบด้ วย
1. การได้ รับการสนับสนุนด้ านอารมณ์ หมายถึง บุคคลรับรู้ ว่า เพื่อน และอาจารย์ผ้ ูสอน
ให้ ความห่วงใย รับฟั งความรู้สกึ เข้ าใจ และคอยเป็ นกาลังใจ ในการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2. การได้ รับการสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร หมายถึง บุคคลรับรู้ ว่า เพื่อน และอาจารย์
ผู้สอนได้ ให้ คาแนะนา ข้ อเสนอแนะ ให้ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้
ให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เป็ นผลจากเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

16
3. การได้ รับการสนับสนุนด้ านทรัพยากร หมายถึง บุคคลรับรู้ ว่า เพื่อน และอาจารย์ผ้ สู อน
ได้ ให้ การสนับสนุนอุปกรณ์ สิง่ ของ เวลา เพื่อสนับสนุนการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การวัดการสนับสนุนทางสังคม ผู้วิจยั สร้ างข้ อคาถามจากการประมวลเอกสารจากเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทางสังคม ของ จาคอบสัน (Jacobson. 1986) เป็ นแนวคิดหลัก ประกอบกับการศึกษาแบบวัด
ของ เนติมา กมลเลิศ (2549) โดยสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย ลักษณะของแบบวัด
เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึงจริ งที่สดุ (5 คะแนน) เกณฑ์การให้
คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณีเป็ นข้ อคาถามทางบวก ให้ คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก
จริ งที่สดุ ถึงไม่จริ งเลย และกรณีเป็ นข้ อคาถามทางลบ ให้ คะแนนจาก 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 จากไม่จริ งเลย
ถึงจริ งที่สดุ ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมาก แสดงว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่า
ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
โปรแกรมกำรส่ งเสริ มคุ ณ ลั ก ษณะทำงจิ ต และพฤติ ก รรมกำรเรี ยนผ่ ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ชุดฝึ กกิจกรรมที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางจิตของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ซึ่งได้ แก่ ความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม จนทาให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรม
การเรี ย นผ่านสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ สูง ขึน้ โดยท าการจัด กิ จ กรรม จานวน 7 ครั ง้ ครั ง้ ละ 45 – 120 นาที
รวมเวลาทังสิ
้ ้น 720 นาที โดยใช้ แนวคิดในการสร้ างกิจกรรมในโปรแกรมการพัฒนา ดังนี ้
1. แนวคิดการควบคุมตนเอง ประกอบด้ วย 4 ขันตอนคื
้
อ 1) กาหนดเป้าหมายพฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองทังในด้
้ านการใช้ ประโยชน์ การมี ปฏิสมั พันธ์ และเวลา/
ความถี่ในการเรี ยน 2) สังเกตและบันทึกพฤติกรรม 3) การประเมินตนเอง และ 4) การให้ การเสริ มแรงตนเอง
2. แนวคิดสร้ างการรับรู้ ความสามารถของตนเอง โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ 1) การใช้
ประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็ จ 2) การใช้ ตวั แบบ และ 3) การใช้ คาพูดชักจูง
3. แนวคิดพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้ วย 4 หัวข้ อ
หลัก ที่ ใ ช้ ใ นการให้ ค วามรู้ แก่ ผ้ ูเ ข้ า อบรม คื อ 1) บทเรี ย นอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ 2) ระบบจัด การเรี ย นรู้
3) การติดต่อสื่อสาร และ 4) การประเมินผลการเรี ยน โดยใช้ การเทคนิคการบรรยาย การสาธิ ต และ
การทดลอง เพื่อพัฒนาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจและนาการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ สนับสนุน
การเรี ยนจากการเรี ยนในห้ องเรี ยนปกติได้
4) แนวคิดการพัฒนาเจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การสร้ างความสนใจ 2) การสร้ างความเข้ าใจ 3) การสร้ างการยอมรั บ 4) การจดจาการ
เปลีย่ นแปลง เจตคติ และ 5) การกระทาการชักจูง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิ จั ย ครั ง้ นี ้ เป็ นการศึ ก ษาทางพฤติ ก รรมศาสตร์ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบ
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของเจตนาเชิงพฤติกรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และพัฒนาโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ
นิ สิต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ผู้วิจัย ได้ ป ระมวลแนวคิ ด ทฤษฎี รวมถึ งงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ตัว แปรใน
งานวิจยั โดยแบ่งเนื ้อหาของการประมวลเอกสาร ตามลาดับดังนี ้
1. พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2. แนวคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3. ปั จจัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3.1 เจตนาเชิงพฤติกรรม กับพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3.2 การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม กับเจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3.3 เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ กับเจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3.4 การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง กับเจตนาเชิงพฤติกรรม
3.5 การควบคุมตน กับเจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3.6 ความรู้ เกี่ ย วกับ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กับ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
3.7 แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ กับเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3.8 การสนับสนุนทางสังคม กับเจตนาเชิ งพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรี ย นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
4. กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 1
5. โปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
5.1 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม
5.2 การรับรู้ความสามารถของตน
5.3 การควบคุมตนเอง
5.4 การเปลีย่ นแปลงเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
5.5 การส่งเสริ มความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
6. กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 2
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1. พฤติกรรมการเรี ยนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : ความหมาย การวั ด และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง
ความหมายของพฤติกรรมการเรียน
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง นักวิชาการให้ ความหมายของพฤติกรรมการเรี ยนไว้
อาทิ ไวสเตน และเมเยอร์ (Weinstein; & Mayer. 1986: 315) ให้ ความหมายของพฤติกรรมของผู้เรี ยน
ที่แสดงให้ เห็นว่าผู้เรี ยนที่มีกระบวนการศึกษาหาความรู้ อย่างไร ตัวอย่างเช่น การขีดเส้ นใต้ ข้อความที่
สาคัญๆ การสรุ ปประเด็นของสิ่งที่เรี ยน หรื อ การแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมเพื่อให้ สิ่งที่เรี ยนกระจ่างขึ ้น
ครานสตันและแมคคอร์ ท (Cranstion; & Mccort. 1985: 136) ได้ ให้ ความเห็นว่าพฤติกรรมในการเรี ยน
ของผู้เรี ยนและเจตคติของผู้เรี ยนที่มีต่อการเรี ยน การสอน ผู้สอน และสัมพันธภาพกับเพื่อน หมายถึง
วิธีการเรี ยนของผู้เรี ยนที่ตอบสนองต่อสิง่ เร้ าขณะนันเอง
้ และธีรยุทธ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (2525: 33)
ได้ อธิ บายความหมายและลักษณะของพฤติกรรมการเรี ยน ว่าหมายถึง การกระทาหรื อพฤติกรรมที่
นักเรี ยน แสดงออกเพื่อมุ่งพัฒนาในด้ านความรู้ เจตคติ และทักษะ ตามจุดมุ่งหมายที่ได้ กาหนดไว้ ใน
รายวิชาต่างๆ ขณะที่ โสภา ชูพิกุลชัย (2528: 111) ให้ ความหมายของพฤติกรรมการเรี ยน หมายถึง
การกระทา หรื อกิจกรรมที่นกั เรี ยนแสดงออกในด้ านการเรี ยน การตอบสนองหรื อปฏิกิริยาที่นกั เรี ยนมี
ต่อประสบการณ์ สิ่งแวดล้ อมในขณะที่เรี ยนด้ วย ดังนันพฤติ
้
กรรมการเรี ยนของนักเรี ยนนันขึ
้ ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ ของนัก เรี ย นเป็ นส าคัญ ส่วน กิ่ งกาญจน์ ปานทอง (2545: 19) ให้ ค วามหมายของ
พฤติกรรมการเรี ยนว่าหมายถึง การปฏิบัติตวั ของนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนทังในและนอกห้
้
องเรี ยน
อย่า งเหมาะสม ได้ แ ก่ การแบ่งเวลาในการเรี ย น การฟั ง การอ่ าน การจดโน้ ต เพื่ อ ช่ ว ยจ า การส่ง
การบ้ าน การทบทวนการเรี ยน และการเตรี ยมตัวสอบ นอกจากนัน้ อรพินท์ ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์
(2530: 30) ยังกล่าวถึงพฤติกรรมการเรี ยนในความหมายของนิสยั ในการเรี ยน หมายถึง ทักษะในการ
เรี ยนการศึกษา ที่ได้ รับการฝึ กฝนเป็ นประจาจนเป็ นนิสยั โดยแบ่งเป็ นการหลีกเลี่ยงการผิดเวลา คือ
ความพยายามในการทางานที่ได้ รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบในตนเอง มีการวางแผนในการเรี ยน
จัดระบบการเรี ยนและระบบการทางาน วิธีการทางาน และวิธีการต่างๆ ที่นามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ใน
การศึกษาโดยส่ง เสริ ม การเรี ยนให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึน้ และพรพจน์ เพ็ ช รทวีพ รเดช (2547)
ให้ ความหมายของพฤติกรรมการเรี ยน หมายถึง การกระทากิจ กรรม การตอบสนอง ปฏิกิริยา หรื อ
วิธีการและเทคนิคในการเรี ยนของนักเรี ยนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ให้ บรรลุ
จุดประสงค์ ที่กาหนดในวิชาการต่างๆ โดยมี การแสดงออกอย่างสม่ าเสมอด้ วยความพึงพอใจ และ
มานะพยายามที่จะพัฒนาการเรี ยนให้ ดีขึ ้นโดยไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรค นอกจากนี ้ ยังสรุ ปว่าพฤติกรรม
การเรี ยนเป็ นการแสดงออกในการปฏิ บัติ ของนิสิตเกี่ ย วกับการเรี ยนทังในและนอกห้
้
อ งเรี ย นอย่าง
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สม่ าเสมอเกี่ ย วกับการศึกษาเล่าเรี ย นซึ่งสามารถพัฒ นาด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น รู้ จัก ใช้ เวลาอย่างมี
ประสิท ธิ ภ าพ มี ก ารเตรี ย มตัว ในการเรี ย น การจดบัน ทึก การมี ส มาธิ ก ารจ า การใช้ เทคนิ ค ต่ างๆ
การอ่าน การเลือกใจความสาคัญ กระบวนการรวบรวมข้ อมูล หรื อการเตรี ยมตัวสอบ และพฤติกรรม
การเรี ยนที่พฒ
ั นาด้ วยการฝึ กฝนและมีประสบการณ์ โดยเฉพาะวิธีการเรี ยนที่มีการปฏิบตั ิเป็ นประจา
หรื อปฏิบัติบ่อยครัง้ จะนาไปสูน่ ิสยั ในการเรี ยนที่ดี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ
ให้ บรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดในการเรี ยน
ทังนี
้ ้ จากการประมวลเอกสารเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมการเรี ยน ดังกล่าวข้ างต้ น
จึงสรุปได้ วา่ พฤติกรรมการเรี ยน หมายถึง การแสดงออกของผู้เรี ยนที่มีตอ่ การเรี ยน เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้ มีความสามารถทักษะด้ านต่างๆ เช่น ทักษะการเรี ยน ทักษะชีวิต ทักษะการเรี ยนรู้ ด้วยตัวเอง ทักษะ
อาชีพ เป็ นต้ น ตามจุดมุ่งหมายที่ได้ กาหนดไว้ ในรายวิชาต่างๆ โดยการแสดงออกต่อการเรี ยนนันเป็
้ น
การกระทาที่เกิดขึ ้นทังใน
้ และนอกห้ องเรี ยนอย่างเหมาะสม เช่น การศึกษาเนื ้อหาความรู้ มาก่อนที่จะ
เข้ าเรี ยน การใช้ เวลาให้ เพียงพอในการเรี ยน การทบทวนเนื ้อหาวิชาเรี ยนเป็ นประจา การทางานที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ตามเวลาที่ ก าหนดและตามความคาดหวัง ของตนเองและผู้ ส อน
การแสวงหาแหล่งเรี ยนรู้ การมีสว่ นร่วมทากิจกรรมกลุม่ เป็ นต้ น
ความหมายการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
การเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อ การจัด การเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-learning)
เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้ รับความนิยมอย่างกว้ างขวาง โดยไม่
จากัดอยู่เพียงแวดวงของหน่วยงานด้ านการศึกษาเท่านัน้ ดังจะเห็นได้ จากองค์กรต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและ
เอกชน ต่างนารู ปแบบการจัด การเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิ กส์ไปประยุกต์ ใช้ เพื่อ จัด การองค์ ความรู้
พัฒ นาศักยภาพบุคลากรภายในองค์ กรมากขึ ้น เนื่องจากการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์มีข้อ ดีและ
ประโยชน์ หลายประการ เช่น ลดข้ อจ ากัดเรื่ อ งความแตกต่างระหว่างบุ คคล สามารถเรี ยนรู้ ได้ ตาม
ศักยภาพและความพร้ อมของผู้เรี ยนแต่ละคน ทาให้ สื่อมีความน่าสนใจ เป็ นต้ น ดังนันการศึ
้
กษาเพื่อ
พัฒ นากระบวนการในการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิ กส์ จึงเป็ น สิ่งสาคัญ ที่ควรศึกษาอย่างยิ่งในการ
พัฒนาเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ในยุคปั จจุบนั
E-learning เกิดจากคาศัพท์ 2 คาที่มีความหมายในตัวเองได้ แก่ E ซึง่ มาจาก อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic) ที่มีความหมายในเชิงของความรวดเร็ วโดยทางานในระบบอัตโนมัติ ส่วนคาว่า เลิร์นนิง
(Learning) ซึ่งหมายถึงการเรี ยน การเรี ย นรู้ หรื อ การเรี ยนการสอน เมื่ อ ผสมกัน จึงเป็ น Electronic
Learning หรื อ E-learning หมายถึงการเรี ยนด้ วยอิ เล็กทรอนิ กส์ ซึ่งก็ คือ กระบวนการเรี ยนทางไกล
อย่างอัตโนมัติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น ระบบบริ หารจัดการ ซีดีรอม เครื อข่าย
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อินทราเน็ต เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เครื อ ข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต ระบบเสมื อนจริ ง (Virtual Reality System)
และสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ อื่ น ๆ โดยไม่ ขึน้ อยู่กับเวลาและสถานที่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนที่ อ ยู่ใ น
สถานที่ตา่ งๆ ได้ มีโอกาสเรี ยนเท่าเทียมกัน โดยสามารถใช้ E-learning ได้ ทงการศึ
ั้
กษาในสถานศึกษา
และการฝึ กอบรมในสถานประกอบการมากกว่าการเรี ยนแบบปกติในชันเรี
้ ยน (สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่ง
ประเทศไทย. 2556) นอกจากนัน้ นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายไว้ อาทิ อาลาวี และ ไลด์เนอร์
(Alavi; & Leidner. 2001) ให้ ความหมายของ E-learning ว่าเป็ นวิธีการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคโนโลยีเป็ นสื่อ
ที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ กบั ครูและเพื่อน ผ่านอุปกรณ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ธงชัย แก้ วกิริยา (2553)
ได้ ให้ ความหมายของ E-learning ว่าเป็ นการเรี ยนเนื ้อหาหรื อสารสนเทศสาหรับการสอนหรื อการอบรม
ซึง่ ใช้ การนาเสนอด้ วยตัวอักษรภาพนิ่งผสมผสานกับการใช้ ภาพเคลือ่ นไหววีดิทศั น์ และเสียงโดยอาศัย
เทคโนโลยี ข องเว็ บ (Web Technology) ในการถ่ า ยทอดเนื อ้ หา ขณะที่ ไพโรจน์ เบาใจ (2551)
ให้ ความหมายของ E-learning ว่าเป็ นการเรี ยนผ่านสื่อทางเครื ออินเทอร์ เน็ต หรื อเครื อข่ายไร้ สายด้ วย
เทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งความหมายดังกล่าวไม่ได้ เน้ นว่าจะต้ องเป็ นคอมพิวเตอร์ เท่านัน้ อาจจะอยูใ่ น
รูปแบบของเครื่ องมือชนิดอื่น เช่น โทรศัพท์แบบพกพา หรื อนวัตกรรมทางการสือ่ สารอื่นๆที่กาลังเกิดขึ ้น
ในอนาคต ส่วน เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2544) ให้ ความหมายของ E-learning ว่าเป็ นการเรี ยนผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ รวมหมายถึง การเรี ยนรู้บนฐานเทคโนโลยี ที่ครอบคลุม วิธีการเรี ยนรู้หลายรูปแบบ
อาทิ การเรี ย นรู้ บนคอมพิ ว เตอร์ (Computer Based Learning) การเรี ย นรู้ บนเว็ บ (Web-Based
Learning) และห้ องเรี ยนเสมือ นจริ ง (Vitural Classrooms) เป็ นต้ น โดยผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ผ่า นสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เช่น อิ น เทอร์ เน็ต อิ นทราเน็ต เอ็ กซ์ ทราเน็ ต การถ่ายทอดผ่านดาวเทีย ม
(Satellite Broadcast) แถบบั น ทึ ก เสี ย ง หรื อ วิ ดิ ทั ศ น์ (Audio/Video Tape) โทรทั ศ น์ ป ฏิ ส ัม พั น ธ์
(Interactive TV) และซีดีรอม สอดคล้ อ งกับ เคลน และ เมเยอร์ (Clank; Mayer. 2003) และ ปรัชญา
นันท์ นิลสุข (2547) ที่กล่าวว่า E-learning นัน้ เป็ นการเรี ยนการสอนโดยใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดี รอม อินเตอร์ เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต สัญญาณโทรทัศน์หรื อสัญญาณดาวเทียมเป็ นช่องทางใน
การถ่ายทอด โดยมีคุณลักษณะสาคัญคือ บทเรี ยนต้ องมีเนื ้อหาที่สมั พันธ์ กับจุดประสงค์การเรี ยนใช้
เทคนิควิธีการสอนเพื่อช่วยทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ ได้ แก่การใช้ ตัวอย่างแบบฝึ กหัด ใช้ สื่อ การสอนเป็ น
มัลติมีเดียเพื่อนาเสนอเนื ้อหาและเป็ นการสร้ างความรู้ เป็ นต้ น
ขณะที่ ถนอมพร เลาหจรัลแสง (2545) ได้ ให้ ความหมายของ E-learning เป็ น 2 ลักษณะคือ
1) ความหมายโดยทัว่ ไป E-learning หมายถึง การเรี ยนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้ การถ่ายทอดเนื ้อหา
ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต หรื อ
ทางสัญ ญาณโทรทัศน์ หรื อ สัญญาณดาวเทียม ซึ่งเนื ้อหาสารสนเทศ อาจอยู่ในรู ปแบบการเรี ยนที่
คุ้น เคยพอสมควร เช่น คอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน (Computer Assisted Instruction) การสอนบนเว็ บ
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(Web Based Instruction) การเรี ยนออนไลน์ (On-Line Learning) การเรี ยนทางไกลผ่านดาวเทีย ม
หรื อ อาจอยู่ในรู ปแบบที่ ยังไม่ค่อยแพร่ ห ลาย เช่น การเรี ยนจากวีดิทัศ น์ ต ามอัธยาศัย (Video OnDamand) เป็ นต้ น 2) ความหมายเฉพาะเจาะจง E-learning หมายถึง การเรี ยนเนื ้อหาหรื อสารสนเทศ
สาหรับการสอน การอบรม ซึง่ ใช้ นาเสนอด้ วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ ภาพเคลือ่ นไหววีดิ
ทัศน์และเสียงโดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอดเนื ้อหา รวมทังการใช้
้
เทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ ส (Course Management System) ในการบริ หารจัดการงานสอนด้ าน
ต่ า งๆ เช่ น จั ด ให้ มี เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารต่ า งๆ เช่ น E-Mail, Web-Board ส าหรั บ ตัง้ ค าถาม หรื อ
แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน หรื อกับวิทยากร การจัดให้ มีแบบทดสอบหลังจากเรี ยนจบ
เพื่อวัดผลการเรี ยน รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรี ยน โดยผู้เรี ยน
เรี ยนจาก E-learning ส่วนใหญ่ จะศึกษาเนื ้อหาในลักษณะออนไลน์ ซึ่งหมายถึงจากเครื่ อ งที่มี การ
เชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
จากความหมายของการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวข้ างต้ น สามารถจาแนกลักษณะ
ของความหมาย ได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ที่ หนึ่งเป็ น ความหมายที่ แสดงให้ เห็ น ว่าการเรี ย นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์นนั ้ เป็ นการจัดระบบการเรี ยนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นหลัก ซึง่ ระบบดังกล่าวขึ ้นจะ
อยู่ กั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเทคโนโลยี อิ น เทอร์ เน็ ต ส่ว นความหมายในกลุ่ม ที่ ส อ ง จะให้
ความหมายในลักษณะของการจัดระบบการเรี ยนรู้ ที่อาศัยเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ทกุ รู ปแบบ สาหรับ
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ การเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ หมายถึ ง กระบวนการแสวงหาความรู้ เพื่ อ น ามา
ประยุกต์ใช้ สนับสนุนในการเรี ยน ให้ เกิดการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ โดยการเรี ยนผ่านบทเรี ยน
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การการเรี ย นผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Learning Management
System: LMS) ทีม่ ีช่องทางการสือ่ สารระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน เป็ นการเรี ยนที่ไม่
มีข้อจากัดในเรื่ องของเวลาและสถานที่ในการใช้ งาน โดยนาเสนอผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่
เป็ นอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต เป็ นต้ น
ประเภทของการจัดการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
E-learning สามารถจัดทาได้ หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการจัดทาบทเรี ยนโดยใช้ ตวั หนังสือ
(Text) รู ป ภ า พ (Images) ภ า พ เค ลื่ อ น ไห ว (Video/Animation/Movie) เสี ย ง (Audio) ห รื อ
Presentation File เช่น Microsoft PowerPoint และสามารถนามารวมกันได้ เช่น การเรี ยนสอนภาษา
อาจมีทงตั
ั ้ วหนังสือเพื่อใช้ บ รรยาย มีเสียงประกอบการออกเสียงถูกต้ อง วีดีโอหรื อหนังการ์ ตูนเพื่อเล่า
เรื่ องราว (โปรดปราน พิตรสาธร. 2549) จากการประมวลเอกสาร พบว่า นักวิชาการได้ แบ่งรูปแบบของ
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ไว้ หลายรูปแบบ ตามเกณฑ์ที่ใช้ ในการแบ่ง เช่น แบ่งตามปริ มาณเนื ้อหา
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ที่น าเสนอผ่านสื่อ อิ เล็ก ทรอนิก ส์ แบ่งตามเทคโนโลยี ที่ใช้ ในการน าเสนอเนื อ้ หาบทเรี ย น แบ่งตาม
ลักษณะการนาเสนอเนื ้อหาบทเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น โดยมีรายละเอียดการแบ่งรู ปแบบ
ของการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
1. รูปแบบของการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งตามปริ มาณเนื ้อหาที่นาเสนอ เป็ น
การแบ่งรู ป แบบของการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ที่เสนอโดย สมาคมสโลน (ศรี ศักดิ์ จามรมาน.
2549; อ้ า งอิ งจาก Sloan Consortium. 2005) โดยแบ่งรู ปแบบของการเรี ย นผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิก ส์
ออกเป็ น 4 รูปแบบ ตามปริ มาณเนื ้อหาที่นาเสนอผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดแสดงตาม ตาราง 1
ตาราง 1 ประเภทและรู ปแบบการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ตามปริ มาณเนื ้อหาที่นาเสนอผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
สัดส่วนของเนื ้อหา
ที่นาเสนอทาง
อินเตอร์ เน็ต

0%

1-29%

30-79%

80-100%

ประเภท
การเรี ยนการสอน
แบบดังเดิ
้ ม
(Traditional)
แบบใช้ เว็บช่วย
(Web-Facilitated)

รายละเอียด
วิช าที่ไม่มีการใช้ เทคโนโลยีออนไลน์ คือ นาเสนอ
เนื ้อหาโดยการเขียนหรื อการบรรยาย

วิชาที่ใช้ เทคโนโลยีเว็บเพื่ออานวยความสะดวกใน
การสอนที่เคยสอน แบบต่อหน้ าต่อตาใช้ ระบบการ
จัด การวิ ช าหรื อ หน้ า เว็ บ เพื่ อ น าเสนอค าอธิ บ าย
รายวิชา และการบ้ าน เป็ นต้ น
แบบลูกผสม
เนื ้อหาวิช า โดยผสมผสานวิธีอ อนไลน์ และวิธีต่อ
(Blended/Hybrid)
หน้ าต่ อ ตา ส่ ว นมากของเนื อ้ หาน าเสนอผ่ า น
อิ น เตอร์ เ น็ ต เช่ น ห้ องสนทนา และบางส่ ว น
นาเสนอแบบต่อหน้ าต่อตา
แบบออนไลน์หรื อแบบ น าเสนอเนื อ้ หาทั ง้ หมดหรื อ เกื อ บทั ง้ หมดทาง
อีเลิร์นนิ่ง (Online/E- ออนไลน์หรื อทางอินเตอร์ เน็ต และโดยทัว่ ไปแล้ วไม่
learning)
มีการสอนแบบต่อหน้ าต่อตาหรื อในห้ องเรี ยนเลย
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2. รู ปแบบของการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งตามเทคโนโลยีที่ใช้ ในการนาเสนอ
เนื ้อหาบทเรี ยน (ถนอม เลาหจรัสแสง. 2545) โดยแบ่งรู ปแบบของการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ได้ เป็ น 4
รูปแบบ ดังนี ้
1) Standalone Course หรื อ Web Based Course เป็ นวิ ช าที่ ร วบรวมเนื อ้ หาและ
ทรั พ ยากร รวมถึงรู ป แบบการสื่อสารระหว่างผู้ส อนและผู้เรี ย นที่ ต้ อ งด าเนิน การสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
(E-learning) ในระบบเครื อข่าย การเรี ยนรู ปแบบนี ้นิยมใช้ สาหรับการเรี ยนการสอนทางไกล ที่ผ้ เู รี ยน
จะต้ องลงทะเบียนและมี การตอบโต้ กับผู้สอนและผู้เรี ยนอื่นๆ ผ่านช่อ งทางการสื่อ สารบนเครื อข่าย
แบบไม่ประสานเวลา เช่น จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ เว็บบอร์ ด เป็ น ต้ น มี การวัดและการประเมิ นผล
รายงานผลการเรี ยน โดยขันตอนทั
้
งหมดจะด
้
าเนินการโดยระบบการจัดการผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
การสอนบนเว็บในรู ปแบบนี ้ ผู้เรี ยนจะมีการเรี ยนรู้ เหมือนอยู่ในห้ อ งเรี ยนจริ ง จึงอาจเรี ยกได้ อีกอย่าง
หนึง่ ว่า “ห้ องเรี ยนเสมือนแบบไม่ประสานเวลาบนเว็บ ” ด้ วยวิธีการนี ้ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ร่วมกัน
ได้ โดยไม่จากัดเรื่ องของเวลาและสถานที่
2) Web Supported Course เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปกติ แต่ใช้ การเรี ยนการ
สอนด้ ว ยสื่อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-learning) ผ่า นระบบเครื อ ข่าย ที่ ช่ ว ยสนับ สนุ น การเรี ย นการสอน
โดยผู้สอนเป็ นผู้กาหนดให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาเอกสารประกอบรายวิชาหรื อข้ อมูลเสริ มจากเว็บไซต์ที่เตรี ยมไว้
หรื อผู้เรี ยนจะสืบค้ นหาข้ อมูลได้ จากแหล่งการเรี ยนรู้ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ยังมีการจัดกิจกรรม
กรณีศกึ ษา การฝึ กแก้ ปัญหา และการติดต่อสื่อสารก็ดาเนินการผ่านเครื อข่ายเช่นกัน การใช้ การเรี ยนรู้
บนเครื อข่ายช่วยการสนับสนุนการเรี ยนการสอนแบบปกติ ถือ เป็ นทางเลือกใหม่ในการจัดการเรี ยน
การสอนในปั จจุบัน ซึ่งมีประสิทธิ ภาพมากกว่าการเรี ยนโดยการบรรยายในชัน้ เรี ยนเพียงอย่างเดียว
การเรี ยนการสอนในลักษณะนี ้จึงเป็ นการเรี ยนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้ ทงการเรี
ั้
ยนการสอนที่มีผ้ สู อน
เป็ นผู้นา (Instructor-Led) และบทเรี ยนบนเว็บ จึงเรี ยกการเรี ยนการสอนในลักษณะนี ้ว่า Blended
Learning หรื อ Hybrid Learning ซึง่ มีความหมายในลักษณะการเรี ยนแบบผสมผสาน
3) Web Pedagogical Resource เป็ นการน าเว็ บ ไซต์ ที่ มี ข้ อ มู ล เกี่ ย วข้ อ งกั บ เนื อ้ หา
รายวิชา มาเป็ นส่วนหนึ่งของการสอนในวิชานันๆ
้ หรื อใช้ เป็ นกิจกรรมของรายวิชา ทรัพยากรเหล่านี ้มี
รูปแบบหลากหลาย เช่น ข้ อความ กราฟิ ก ภาพเคลือ่ นไหว เสียง และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ยน
กับเว็บไซต์
4) Collaborative Learning คือ การเรี ยนการสอนแบบร่วมมือโดยผ่านเครื อข่าย ผู้เรี ยน
จากชุมชนต่างๆ ทังในประเทศและนอกประเทศ
้
จะเชื่อมต่อเข้ าสูร่ ะบบการเรี ยนในเวลาเดียวกัน และ
ศึก ษาบทเรี ย นเนื อ้ หาเดี ย วกั น ซึ่ง สามารถช่ ว ยเหลือ กั น และกัน ในการตอบค าถาม แก้ ไขปั ญ หา
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ทากิจ กรรมการเรี ยนการสอนร่ วมกัน และดาเนินการต่างๆ ร่ วมกัน ซึ่งทาให้ เกิ ดเป็ นเครื อ ข่ายความรู้
ขนาดใหญ่ ผู้เรี ยนมีความสนุกสนาน
จากประเภทของการจัดการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ นาเสนอมาข้ างต้ น แสดงให้ เห็น
ว่าการจัดการเรี ยนผ่านเครื อข่าย มีรูปแบบที่หลากหลาย ผู้ใช้ สามารถเลือกประยุกต์ใช้ ได้ ตามลักษณะ
ของเนื อ้ หาวิชา จุดประสงค์ การเรี ยนการสอน รวมถึงความพร้ อ มของการผลิต การเลือ กรู ป แบบที่
เหมาะสมจะช่วยให้ การด าเนิ นการเรี ยนการสอนเป็ น ไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพ คุ้ม ค่ากับการลงทุน
ส าหรั บ การวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย มุ่ ง เน้ น ศึก ษาการเรี ย นผ่า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในรู ป แบบของ Web
Supported Course (Blended Learning or Hybrid Learning) ซึ่งเป็ นการเรี ยนด้ วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ช่วยสนับ สนุนการเรี ยนการสอน จากการเรี ยนในห้ อ งเรี ยนปกติ โดยผู้สอนเป็ นผู้กาหนดให้ ผ้ เู รี ยน
ศึกษาเอกสารประกอบรายวิชาหรื อข้ อมูลเสริ มจากเว็บไซต์ที่เตรี ยมไว้ หรื อผู้เรี ยนจะสืบค้ นหาข้ อมูลได้
จากแหล่งการเรี ยนรู้ ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ยังมีการจัดกิจกรรม กรณีศึกษา การฝึ กแก้ ปัญหา
และการติดต่อสือ่ สารก็ดาเนินการผ่านเครื อข่าย เช่นกัน
ประโยชน์ และข้ อจากัดของการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
การเรี ยนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เป็ นรูปแบบการเรี ยนการสอนที่ได้ รับ
ความนิยม เนื่องจากมีคุณประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ลดข้ อจากัดทางเวลาและสถานที่ รวมถึง
ช่ ว ยขยายขอบเขตการเรี ย นรู้ ให้ กับ ผู้เรี ย นได้ เป็ นอย่ า งดี ซึ่ ง ประโยชน์ ข องการจั ด การเรี ย นผ่า น
สื่อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สามารถสรุ ป ได้ ดัง นี ้ (ถนอม เลาหจรั ส แสง. 2545; วุท ธิ ศัก ดิ์ โภชนุ กูล . 2550)
1) ความสะดวกสบาย ระบบการเรี ยนการสอนของการจัด การเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ สามารถ
จัดการเรี ยนรู้ ให้ กับผู้เรี ยนได้ ตามความต้ องการโดยไม่ต้องจากัดอยู่ในเฉพาะห้ องเรี ยน ผู้เรี ยนที่อาศัย
อยู่ในชุมชนห่างไกลหรื อมีข้อจากัดในเรื่ องของเวลา ก็สามารถลงทะเบียนเรี ยนเพื่อศึกษาบทเรี ยนผ่าน
การจัดการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทังที
้ ่บ้าน ที่ทางาน หรื อสถานที่ใดที่ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ อุปกรณ์
เชื่ อ มต่อ กับ อิ นเตอร์ เน็ ตได้ ผ่าน อุ ป กรณ์ ต่างๆเช่ น คอมพิ วเตอร์ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ แท็ บเล็ต เป็ น ต้ น
2) ความสัมพันธ์ กับปั จจุบัน เนื ้อหา และข้ อมูลที่ปรากฏในระบบการเรี ยนการสอนการจัดการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถปรับเปลีย่ นได้ งา่ ย ส่งผลให้ ผ้ พู ฒ
ั นาหรื อผู้สอนสามารถนาเสนอเนื ้อหาที่
ทันสมัย สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั ได้ ทาให้ การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ ของแก่ผ้ เู รี ยน
ไม่ล้าสมัย 3) ความรวดเร็ วในการเข้ าถึงและการมีปฏิสัมพั นธ์ ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ เนื ้อหาได้
อย่างรวดเร็ ว เพียงคลิกเมาส์ หรื อปลายนิ ้วสัมผัส เพื่อ ปฏิสมั พันธ์ กับบทเรี ยนที่นาเสนออยู่เบื ้องหน้ า
เลือกเรี ยนได้ ทุกเนื ้อหา โดยไม่จากัดว่าต้ องเรี ยนส่วนใดก่อนหลัง ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ อย่างอิสระ
และรวดเร็ ว 4) ความเป็ นเลิศของระบบการบริหารจัดการ ด้ วยความสามารถของซอฟต์แวร์ บริ หาร
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จัด การเนื อ้ หา และฐานข้ อ มูล ท าให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนมี ค วามเป็ นระบบ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ
สามารถพัฒนาได้ อย่างรวดเร็ ว 5) การมีปฏิสัมพันธ์ การเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สร้ างสรรค์ ให้ มีการปฏิสมั พันธ์ กนั ทังจากผู
้
้ สอนกับผู้เรี ยน ผู้เรี ยนต่อผู้เรี ยน และผู้เรี ยน
ต่อบทเรี ยนด้ วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในลักษณะการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือ จุดเด่นนี ้ช่วยให้ ความคิดที่ว่าการเรี ยนผ่านเครื อข่ายเป็ นการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ไม่มีปฏิสมั พันธ์
กับผู้สอน หรื อกับเพื่อนร่ วมชัน้ เรี ยนได้ เปลีย่ นแปลงไป เนื่องจากระบบการจัดการได้ ช่วยอานวยความ
สะดวกให้ ผ้ ูพัฒ นาสามารถจัด สภาพแวดล้ อ มในลักษณะการเรี ยนรู้ ร่ วมกันได้ และ 6) ความเป็ น
สหวิท ยาการ การเรี ยนรู้ในระบบเครื อข่ายการจัดการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเป็ นการเรี ยนรู้ ที่
เกี่ ยวข้ อ งเชื่ อมโยงกันในหลายสาขาวิช า หรื อ เรี ยกว่า สหวิทยากร ซึ่งมี ความหลากหลายมากกว่า
การเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนปกติ ผู้เรี ยนสามารถใช้ เครื่ องมือค้ นคว้ าแหล่งข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรี ยนรู้
เนื ้อหาที่กว้ างขวาง ไม่จากัด
นอกจากประโยชน์ดงั กล่าวแล้ ว วุทธิศกั ดิ์ โภชนุกลู (2550) ยังได้ กล่าวถึงปั ญหาและอุปสรรค
ของระบบการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ที่พบบ่อย ได้ แก่ 1) แรงจูงใจ (Motivation) ผู้เรี ยนที่เรี ยนผ่านเว็บต้ อง
มี แรงจูงใจส่วนตัวและการจัด การระบบการเรี ยนที่ดี การขาดการวางแผนการเรี ยนจะท าให้ ผ้ ูเรี ย น
ไม่ประสบความสาเร็ จในการเรี ยน และอาจสอบไม่ผ่านหลักสูตรนันๆ
้ ได้ 2) ขาดการติดต่อและขาด
ปฏิสมั พันธ์ กนั ในชันเรี
้ ยน ผู้เรี ยนบางคนอาจชอบสภาพการเรี ยนการสอนแบบดังเดิ
้ มที่มีปฏิสมั พันธ์ กับ
ผู้สอนและเพื่อผู้เรี ยนด้ วยกัน ผู้สอนก็ได้ ทราบปฏิกิริยาของผู้เรี ยนว่าเป็ นอย่างไร แต่การเรี ยนการสอน
บนเว็บผู้สอนไม่สามารถทราบได้ วา่ ผู้เรี ยนกาลังสับสนหรื อเข้ าใจเนื ้อหาในบทเรี ยนหรื อไม่ หากไม่มีการ
ติดต่อสื่อสารกันทางเว็บ อีเมล การอภิปราย หรื อวิธีการอื่นๆ 3) ระดับการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนและผู้สอน
ด้ านทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ ภาษา การอภิปราย การจัดเวลา การมี ปฏิสมั พันธ์ 4) การใช้ วิธีการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบพิ ม พ์ เป็ นข้ อ ความในการสื่ อ สารโต้ ต อบระหว่า งกัน (Text-based) อาจจะไม่
ตอบสนองต่อความต้ อ งการของผู้เรี ยนทุกคน ผู้เรี ย นบางคนอาจจะถนัดการพูดมากกว่าการเขีย น
5) เนื ้อหากระจายไม่มีข้อยุติ (Open-ended Content) เนื ้อหาในการเรี ยนบนเว็บที่เสนอให้ ผ้ เู รี ยนนัน้
บางครั ง้ ผู้ เรี ย นจะไม่ ร้ ู ว่า ขอบเขตเนื อ้ หาสิ น้ สุด ตรงไหน หากหั ว ข้ อ หรื อ หลัก สูต รของการเรี ย น
เปลี่ย นแปลงบ่อยครัง้ ท าให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ด อุปสรรคต่อ การเรี ยนได้ และ 6) ปั ญ หาด้ านเทคโนโลยี ที่ไม่
เพียงพอและมีประสิทธิภาพต่า ปั ญหาเว็บล่ม ฯลฯ
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวข้ างต้ น
จึงได้ สรุ ปความหมายของ พฤติกรรมการเรี ยนผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ สาหรับการวิจัยครัง้ นี ้ว่า
หมายถึง การแสดงออกของผู้เรี ยนที่มีต่อการเรี ยน ด้ วยการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเรี ยนผ่าน
บทเรี ย นออนไลน์ ที่ มี ก ารบริ ห ารจัดการการเรี ย นผ่านสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Learning Management
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System: LMS) ทีม่ ีช่องทางการสือ่ สารระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน ซึ่งเป็ นการเรี ยนที่
ไม่มีข้อจากัดในเรื่ องของเวลาและสถานที่ในการใช้ งาน ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นอุปกรณ์
เชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต เป็ นต้ น เรี ยนเพื่อพัฒนา
ตนเองให้ มีความสามารถทักษะด้ านต่างๆ เช่น ทักษะการเรี ยน ทักษะชีวิต ทักษะการเรี ยนรู้ด้วยตัวเอง
ทักษะอาชีพเป็ นต้ น ตามจุดมุ่งหมายที่ได้ กาหนดไว้ ในรายวิชาต่างๆ โดยมีการแสดงออกต่อการเรี ยน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างเหมาะสม เช่น การศึกษาเนื ้อหาความรู้มาก่อนที่จะเข้ าเรี ยน การใช้ เวลา
ให้ เพียงพอในการเรี ยน การทบทวนเนื ้อหาวิชาเรี ยนเป็ นประจา การทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ ได้ ตาม
เกณฑ์ ตามเวลาที่กาหนดและตามความคาดหวังของตนเองและผู้สอน การแสวงหาแหล่งเรี ยนรู้ การมี
ส่วนร่วมทากิจกรรมกลุม่ เป็ นต้ น
การวัดพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์
พบว่ามี งานวิจัยที่ศึกษาในตัวแปรที่เกี่ ยวข้ อ งกับ สื่อ อิ เล็ก ทรอนิกส์ และศึก ษาในกลุ่ม นิ สิต เพื่อ ใช้
ร่ วมกับ การเรี ยนในระบบปกติ แ ละเพื่ อ ช่ วยเสริ ม ประสิท ธิ ภ าพในการเรี ย นของนิ สิต ตัว อย่างเช่ น
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ การเรี ยนผ่านเว็บไซต์
การเรี ยนผ่านสื่อออนไลน์ การเรี ยนโดยใช้ เว็บเบส เป็ นต้ น การสร้ างแบบวัดตัวแปรที่ศึกษาจึงเป็ นการ
สร้ างแบบวัดที่สอดคล้ องกับตัวแปรที่ศกึ ษาของนักวิจยั แต่ละคน จากการประมวลเอกสารพบว่า มีการ
สร้ างแบบวัดที่เป็ นองค์ประกอบย่อยชัดเจน และแบบวัดที่วดั เฉพาะเวลา/ความถี่ ในการใช้ อาทิเช่น
แบบวัด การใช้ E-learning ของ พิ ทั ช และลี (Pituch; & Lee. 2006) โดยสร้ างแบบวัด แยกเป็ น
2 องค์ประกอบคือ 1) การใช้ ประโยชน์จาก E-learning และ 2) ระยะเวลาในการใช้ E-learning โดยมี
ค่า Factor loading เท่ากับ 0.88 และ 0.92ตามลาดับ ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ
โดยมีข้อคาถามจานวน 4 ข้ อคาถาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 ซึ่งใกล้ เคียงกับ
การวิจัย ของ อิ ก เนชัส และรามายา (Ignatius; & Ramayah. 2005) ได้ ส ร้ างแบบวัด การเรี ย นผ่า น
เว็บไซต์ ซึ่งศึกษาโดยแยกออกเป็ น 2 องค์ ประกอบคือ การใช้ ประโยชน์ และเวลา/ความถี่ ในการใช้
โดยมี ข้อคาถาม 4 ข้ อถาม มี ค่า Factor loading เท่ากับ 0.85 และ 0.79 ตามลาดับ และมี ลกั ษณะ
แบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยที่สดุ ถึง เห็นด้ วยที่สดุ เช่นกัน อาจานและ
ฮาร์ ทชอน (Ajjan; & Hartshorne. 2008) ได้ สร้ างแบบวัดการใช้ Web 2.0 โดยมีข้อคาถาม 2 ข้ อ โดย
ถามในลักษณะ ประโยชน์จากการใช้ งานว่า “ฉันใช้ Web 2.0 ในการหาความรู้ เพิ่มเติมในห้ อ งเรี ยน”
และถามเกี่ยวกับ การมีปฏิสมั พันธ์ ในห้ องเรี ยนว่า “ฉันติดต่อ กับคนอื่นในห้ องเรี ยนโดยใช้ Web 2.0”
โดยแบบวัดนี ้มีคา่ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.89 ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
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ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยที่สดุ ถึง เห็นด้ วยที่สุด นอกจากนี ้ยังพบว่า ชู และเช็ น (Chu; & Chen. 2015) ก็ได้
สร้ างแบบวัดการใช้ E-learning โดยมีข้อคาถามจานวน 2 ข้ อ โดยมีข้อคาถามคือ “โดยเฉลีย่ ท่านใช้ Elearning กี่ ค รั ง้ ใน 1 อาทิต ย์ ” และ “โดยเฉลี่ย ท่านให้ เวลากับ การใช้ E-learning นานเท่า ใด ใน 1
อาทิตย์” โดยมีลกั ษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และสาหรับการศึกษาในประเทศไทยก็มี
การสร้ างแบบวัดไว้ คล้ ายกับการศึกษาในต่างประเทศดังที่กล่าวข้ างต้ น คือแบบวัดพฤติกรรมการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของ กมลวรรณ ประภาศรี สขุ (2555) มีข้อคาถามทังหมด
้
16 ข้ อ ลักษณะแบบ
วัดเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตั ้งแต่ ไม่เคยเลย จนถึง ใช้ ทกุ ครัง้ และมีคา่ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.894 โดยมีข้อคาถามเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีแบบวัดที่สามารถ
แบ่งได้ เป็ น 2 องค์ประกอบ คือ การใช้ ประโยชน์ และการมีปฏิสมั พันธ์ ในการใช้ คือ แบบวัดพฤติกรรม
การเรี ยนแบบออนไลน์ (E-learning) ของ สุรเชษฐ์ พิทยาพิบูลย์พงศ์ (2546) โดยมีข้อคาถามทังหมด
้
10
ข้ อ มีคา่ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.89 ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่
เคยเลย จนถึง บ่อยมาก และแบบวัดการใช้ E-learning ของ ธี ระ กุลสวัสดิ์ (2556) เป็ นลักษณะแบบ
วัดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เช่นกัน ตังแต่
้ ไม่เคยเลย จนถึง ทุกวัน มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง
0.35-0.82 และมี ค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่อ มั่นเท่ากับ 0.82 นอกจากนี ้ยังมีแบบวัดที่สามารถแบ่งเป็ น
2 องค์ ประกอบ คือ ประโยชน์ จากการใช้ และ ความถี่ /เวลาจากการใช้ คือ แบบวัดพฤติกรรมการใช้ อีเลิร์
นนิ่ง ของ อิศราพร ชัยงาม (2556) โดยมีข้อคาถามจานวน 21 ข้ อ ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า
5 ระดับ ตังแต่
้ น้ อยที่สดุ จนถึง มากที่สดุ ทังนี
้ ้ ลักษณะของแบบวัดการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
ข้ างต้ น สามารถสรุปรายละเอียดของ นักวิจัยที่สร้ างแบบวัด ปี ที่สร้ างแบบวัด และองค์ประกอบของการวัด
แสดงรายละเอียดตามตาราง 2
ตาราง 2 รายละเอียดนักวิจัยที่ศกึ ษาองค์ประกอบของการวัดของแบบวัดที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์

1.
2.
3.
4.

ผู้วิจยั

ปี

Ignatius; & Ramayah
Piuch; & Kuei Lee
Ajjan; & Hartshorne
Chu; & Chen

2005
2006
2008
2015

องค์ประกอบการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การใช้ ประโยชน์ การมีปฏิสมั พันธ์ เวลา/ความถี่
จากสือ่
ในการใช้ สอื่
ในการใช้ สอื่
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
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ตาราง 2 (ต่อ)

ผู้วิจยั

ปี

5. สุรเชษฐ พิทยาพิบูลย์พงศ์
6. กมลวรรณ ประภาศรี สขุ
7. อิศราพร ชัยงาม
8. ธีระ กุลสวัสดิ์

2546
2555
2556
2556

องค์ประกอบการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การใช้ ประโยชน์ การมีปฏิสมั พันธ์ เวลา/ความถี่
จากสือ่
ในการใช้ สอื่
ในการใช้ สอื่
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์








จากตาราง 2 จะเห็นได้ ว่าการวัดพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผา่ นมานักวิจัย
ได้ พฒ
ั นาเครื่ องมือที่ม่งุ วัดพฤติกรรมในหลายลักษณะ ได้ แก่ สร้ างองค์ประกอบหรื อข้ อคาถามที่ม่งุ วัด
พฤติกรรมจากการใช้ ป ระโยชน์ ในการใช้ สื่อ ออนไลน์ การมี ป ฏิ สมั พันธ์ ในการใช้ สื่อ ออนไลน์ เวลา/
ความถี่ ในการใช้ สื่อ ออนไลน์ ส าหรั บ การวิจัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ พัฒ นาแบบวัด ขึน้ ตามแนวคิ ด และ
คานิยามของพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ ร่ วมกับ การศึกษาแบบวัด ของ Ignatius; &
Ramayah (2005), Ajjan; & Hartshorne (2008) แบบวัดของ ธี ระ กุลสวัสดิ์ (2556) โดยน ามาปรั บ
ภาษาให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย เป็ นแบบวัดที่ถามถึงความคิดเห็นและความถี่ในการปฏิบัติ
ลักษณะของแบบวัด เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ เป็ นจริ ง น้ อ ยที่ สุด (1 คะแนน) ถึ ง
เป็ นจริ งมากที่สดุ (6 คะแนน) โดยแบ่งการวัดออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ 1) การใช้ ประโยชน์จากการ
เรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ หมายถึง การกลับมาทบทวนบทเรี ยน เมื่ อ มีข้อสงสัยจากการเรี ยนปกติ
หรื อ ศึกษาเนือ้ หาความรู้ เพิ่มเติมจากบทเรี ยน รวมทังศึ
้ กษาเนื ้อหาล่วงหน้ าเพื่อเตรี ยมการเรี ยนครั ง้
ต่อไป 2) การมีปฏิสมั พันธ์ ในการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง มีการสอบถามข้ อสงสัย หรื อ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารกับผู้สอนหรื อเพื่อน รวมถึงมีการส่งงานที่ได้ รับมอบหมายพร้ อมทังแก้
้ ไขงาน
ตามเวลาที่ ก าหนดทางการเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และ 3) เวลา/ความถี่ ในการเรี ย นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การแบ่งเวลาในการเรี ยนได้ อย่างเหมาะสม เข้ าศึกษาตลอดเวลาเมื่อมีเวลาว่าง
เมื่อเรี ยนแล้ วยังไม่เข้ าใจก็มีการเรี ยนซ ้าอีกจนกว่าจะเข้ าใจเนื ้อหาในบทเรี ยน
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งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
งานที่ศกึ ษาถึงสาเหตุของพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ งานวิจยั ของ พรรณี
ลีกิจวัฒนะ (2554) ได้ ทาการศึกษาและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านอินเทอร์ เน็ต ในกลุม่ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 1,500 คน พบว่า โมเดลที่สร้ างขึ ้น
มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ดี ตัวแปรสาเหตุที่ศึกษาทังหมดสามารถร่
้
วมกัน
อธิ บายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเรี ยนผ่านอินเทอร์ เน็ต ได้ ร้อ ยละ 73.30 ซึ่งตัวแปรสาเหตุ
ประกอบด้ วยตัวแปรครอบครัว (แบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ ความพร้ อมของครอบครัว และการสนับสนุน
ของครอบครั ว) ตัวแปรความสามารถ (แบ่งเป็ น 3 องค์ ป ระกอบ คื อ การเรี ย นรู้ ด้ วยตนเอง การใช้
อินเทอร์ เน็ต และการทางานที่ครู กาหนด) ตัวแปรโรงเรี ยน (แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ ความพร้ อ ม
ของโรงเรี ย น การให้ บริ การของโรงเรี ยน และการส่งเสริ มของโรงเรี ยน) ตัวแปรลักษณะนิ ส ัย (แบ่งเป็ น
3 องค์ประกอบ คือ เจตคติการเรี ยนผ่านสือ่ อินเทอร์ เน็ต การมุ่งอนาคตและควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
และนิสยั รักการอ่าน) ตัวแปรเพื่อน (แบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ คือลักษณะ และปฏิสมั พันธ์ ) และตัวแปรครู
(แบ่ งเป็ น 3 องค์ ประกอบ คื อ การมอบหมายงาน การให้ ค าแนะน า และการประเมิ นผล) โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ อิ ทธิ พล เท่ากับ 0.68, 0.23, 0.20, 0.14, 0.07 และ 0.03 ตามลาดับ การวิจัยของ กมลวรรณ
ประภาศรี สขุ (2555) ได้ ทาการศึกษาและพัฒนาโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยประยุกต์ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของ
ไอเซน (Ajzen. 1991) ในกลุม่ นิสติ ระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก จานวน 615 คน พบว่า โมเดลที่
สร้ างขึ ้นมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และจากการศึกษาปั จจัยคุณลักษณะทางจิตที่สง่ ผล
ต่อ พฤติก รรม พบว่า พฤติ กรรมการใช้ วารสารอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้ รับอิ ทธิ พ ลทางตรงจากเจตนาเชิ ง
พฤติ ก รรมในการใช้ วารสารอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลทางตรง เท่า กับ 0.54) การรั บ รู้
ความสามารถในการใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (สัมประสิทธิ์ อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.54) ตามลาดับ
และได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจาก การรับรู้ความสามารถในการใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนคติเกี่ยวกับ
การใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ อิทธิพลทางอ้ อมดังกล่าวนันผ่
้ านตัวแปรเจตคติเชิงพฤติกรรมในการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลทางอ้ อม เท่ากับ 0.25 และ 0.21 ตามลาดับ ทังนี
้ ้
ตัว แปรสาเหตุ ทัง้ 3 ตัว ร่ ว มกั น สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของพฤติ ก รรมการใช้ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ ร้อยละ 73.30
ส่วนงานวิจยั ของต่างประเทศที่ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิงานวิจัย
ของ ปาร์ ค (Park. 2009) ท าการศึก ษาพฤติ ก รรมความตัง้ ใจในการใช้ สื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยการ
ประยุกต์ใช้ โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance) ของ เดวิส แบกอสไซ และ
วาร์ โซว์ (Davis; Bagozzi; & Warshaw) ซึ่งเป็ นโมเดลที่พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทาตามเหตุผล
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ของไอเซน และฟิ ซไบน์ (Ajzen; & Fishbein) โดยทาการศึกษาในกลุม่ นิสติ มหาวิทยาลัย พบว่า ตัวแปร
สาเหตุที่มีอิทธิ พลทางตรงและทางอ้ อม ต่อ พฤติกรรมความตังใจในการใช้
้
สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ ประกอบด้ วย ตัวแปรการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม ตัวแปรการคล้ อ ยตามกลุ่ม
อ้ างอิง และตัวแปรเจตคติต่อการใช้ สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลรวม เท่ากับ 0.63,
0.28 และ 0.23 ตามลาดับ ขณะที่ มอส, โอคอนเนอร์ และไวท์ (Moss; O’Connor; & White. 2010)
ได้ ท าการศึ ก ษาปั จจั ย ทางจิ ต สัง คมที่ ท านายการใช้ สื่ อ อั พ โหลดบนอิ น เทอร์ เน็ ต (Enhanced
Podcasting) ในการเรี ยนรู้ ของนิสติ มหาวิทยาลัย โดยประยุกต์ใช้ กรอบตัวแปรตามทฤษฎีการกระทา
ตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของไอเซน (Ajzen) ผลการศึก ษาพบว่า ตัวแปรสาเหตุที่
ทานายเจตนาในการใช้ สื่ออัพโหลดบนอินเทอร์ เน็ต ของนิสติ มหาวิทยาลัย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คือ ตัวแปรเจตคติตอ่ การใช้ สื่ออัพโหลดบนอินเทอร์ เน็ต และตัวแปรการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ส่วนตัว
แปรสาเหตุที่เป็ นตัวทานายการใช้ สื่ออัพโหลดบนอินเทอร์ เน็ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ ตัวแปร
เจตนาเชิงพฤติกรรม และตัวแปรการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม นอกจากนี ้ สูมาร์ ค; เฮอริ คโก้ และ พูสนิค
(Sumak; Hericko; & Pusnik. 2001) ได้ ทาการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง
จากงานวิจยั จานวน 42 เรื่ อง เพื่อทาการสังเคราะห์ถึง ประเภทของกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา ประเภทของ
เทคโนโลยีอี เลิร์นนิ่ง ทฤษฎีที่ใช้ ในการศึกษา และความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของตัว แปรต่างๆ (ตัวแปร
อิ ส ระ ตัวแปรตามค่าสัม ประสิท ธิ์ อิ ทธิ พ ลระหว่า งตัวแปร และระดับ นัย สาคัญ ) ผลการวิ จัยพบว่า
จากงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์สว่ นใหญ่มาจากวารสารด้ านคอมพิวเตอร์ และการศึกษามากที่สดุ (25
เรื่ อง) และทาการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยน/นิสติ มากที่สดุ (25 เรื่ อง) ทฤษฎีที่ใช้ มากที่สดุ คือ
ทฤษฎีการยอมรับการใช้ เทคโนโลยี (TAM: The Technology Acceptance) และพบว่าตัวแปรที่สาคัญ
ภายในโมเดล คือ เจตนาในการใช้ เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
อีเลิร์นนิ่ง โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ อิ ทธิ พลสูงสุด เท่ากับ 0.75 ต่าสุด เท่ากับ 0.19 และเจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยีอีเลริ นิ่งมีอิทธิ พลทางต่อเจตนาในการใช้ เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ อิทธิพลสูงสุด
เท่ากับ 0.90 ต่าสุดเท่ากับ 0.10 และยังพบเพิ่มเติมว่าเจตคติตอ่ การใช้ เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่งมีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลสูงสุด เท่ากับ 0.40 ต่าสุด เท่ากับ 0.22

2. แนวคิดในการวิเคราะห์ สาเหตุของพฤติกรรมการเรี ยนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การพัฒ นารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์
ของนิสติ ระดับปริ ญญาตรี ในการวิจัยครัง้ นี ้ แนวคิดทฤษฎีหลักที่ผ้ วู ิจยั ประยุกต์ คือ ทฤษฎีการกระทา
ตามแบบแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ของ ไอเซ่ น (Ajzen. 1991, 2006) ร่ ว มกั บ
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แนวคิด ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ (Knowledge Attitude and Practice: KAP) และงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้ อง ในการอธิบายพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ทฤษฎี ก ารกระท าตามแบบแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) เป็ นทฤษฎี ที่
พัฒ นาโดย ไอเซ่น (Ajzen. 1991, 2006) ซึ่งมี พื ้นฐานที่พัฒ นามาจากทฤษฎีการกระทาด้ วยเหตุผล
(The theory of reasoned action: TRA) ของ ฟิ สบาย และ ไอเซ่น (Ajzen. 1991; citing Ajzen.1980;
Fishbein; & Ajzen. 1975) ทฤษฎีการกระทาตามแบบแผน แสดงดังภาพประกอบ 1
เจตคติต่อการกระทา
พฤติกรรม (Attitude
toward the Behavioral)

การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
(Subjective norm)

เจตนาเชิงพฤติกรรม
(Intention)

พฤติกรรม (Behavior)

การรับรู้ การควบคุม
พฤติกรรม (Perceived
behavioral control)

ภาพประกอบ 1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen. 1991)
หลักการของทฤษฎีการกระทาตามแบบแผนของ ไอเซ่น (Ajzen. 1991) กล่าวว่า พฤติกรรม
มนุษย์ (Behavior) ถูกกาหนดโดยเจตนาเชิงพฤติกรรม (Intention) และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
(Perceived behavioral control) ขณะที่ เจตนาเชิ งพฤติกรรมได้ รับอิ ทธิ พลโดยตรงมาจาก 3 ปั จ จัย
ได้ แก่
1) เจตคติต่อการกระทาพฤติกรรม (Attitude toward behavior) เป็ นความรู้ สกึ เชิงประเมิ น
ค่าทัง้ ทางบวกและทางลบต่อการกระทาพฤติกรรม เจตคติต่อ การกระทาพฤติกรรมถูกกาหนดโดย
ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ซึง่ เป็ นผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับ
ผลของการกระทาพฤติกรรม (Beliefs about outcome) และการประเมินผลของการกระทาพฤติกรรม
นันว่
้ าจะเป็ นบวกหรื อลบ (Evaluation of outcome) ความเชื่ อเกี่ยวกับพฤติกรรมนี ้ส่งผลทางอ้ อมต่อ
เจตนาในการกระทาพฤติกรรมนันว่
้ าโดยผ่านเจตคติตอ่ การกระทาพฤติกรรม
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2) การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงในการกระทาพฤติกรรม (Subjective norm) เป็ นความรับรู้ ว่า
บุคคลที่มีความสาคัญต่อเขาส่วนมากได้ กระทาพฤติกรรม หรื อต้ อ งการให้ เขากระทาหรื อ ไม่กระทา
พฤติกรรม การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงในการกระทาพฤติกรรมถูกกาหนดโดยความเชื่อเกี่ ยวกับกลุ่ม
อ้ างอิง (Normative beliefs) ซึ่งเป็ นผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่อของกลุม่ อ้ างอิ งต่อการกระทา
พฤติ กรรมของตนว่า ควรท าหรื อ ไม่ ค วรท ากับ แรงจู งใจที่ จ ะคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ างอิ ง (Motivation to
comply) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิงส่งผลทางอ้ อมต่อเจตนาในการกระทาพฤติกรรมโดยผ่านการ
คล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงในการกระทาพฤติกรรม
3) การรั บ รู้ การควบคุม พฤติ ก รรม (Perceived behavioral control) เป็ น ความคิ ด ในการ
ประเมิ นความยากง่ายที่จะกระทาพฤติกรรม และความเชื่อว่าสามารถควบคุมการกระทาพฤติกรรม
ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด การรั บ รู้ การควบคุม พฤติ ก รรมถูกก าหนดโดยความเชื่ อ เกี่ ย วกับ การควบคุม
(Control beliefs) ซึ่งเป็ นผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่ อ ของบุคคลเกี่ ยวกับการมี อ ยู่ของปั จ จัย
ต่า งๆ ที่ อ าจส่ง เสริ ม หรื อ ขัด ขวางการกระท าพฤติ ก รรม (Beliefs about the presence of control
factors) กับการรับรู้ ถึงพลังของปั จจัยเหล่านันจะส่
้
งผลกระทบต่อการกระทาพฤติกรรม (Perceived
power of the control factor) ความเชื่อเกี่ยวกับปั จจัยควบคุมส่งผลทางอ้ อมต่อ เจตนาเชิงพฤติกรรม
โดยผ่านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
ตามทฤษฎี ก ารกระท าตามแบบแผน ความสาเร็ จ ของการกระท าพฤติ ก รรมจะขึ ้นอยู่กับ
เจตคติต่อการกระทาพฤติกรรม การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิ งในการกระทาพฤติกรรม และการรับรู้ การ
ควบคุมพฤติกรรม ซึ่งร่ วมกันส่งผลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมโดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม และขึ ้นอยู่กับ
เจตนาเชิงพฤติกรรม และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ซึ่งร่วมกันส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม (Ajzen.
1991) ซึง่ หมายความว่า เมื่อบุคคลมีความรู้สกึ เชิงประเมินค่าทางบวกต่อการกระทาพฤติกรรม รับรู้ว่ า
บุคคลที่มีความสาคัญต่อเขาส่วนมากได้ กระทาพฤติกรรมหรื อต้ องการให้ เขากระทาพฤติกรรมนัน้ และ
คิดว่าการกระทาพฤติกรรมนันเป็
้ นสิง่ ที่ง่าย รวมทังเชื
้ ่อว่าเขาสามารถควบคุมการกระทาพฤติกรรมได้ ดี
บุคคลนันก็
้ จะมีเจตนาในการกระทาพฤติกรรมนันมาก
้
และนาไปสูโ่ อกาสที่จะกระทาพฤติกรรมนันมาก
้
ขึ ้น จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ TPB ในระยะต่อมา พบการเปลี่ยนแปลงเชิง
ทฤษฎี 2 ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรใน TPB กล่าวคือ ประเด็นแรก การควบคุม
พฤติ ก รรมได้ จ ริ ง มิ ไ ด้ ส่ง ผลโดยตรงต่ อ พฤติ ก รรม แต่ ท าหน้ าที่ เ ป็ นตั ว แปรก ากั บ (Moderator)
ความสัมพันธ์ ระหว่างเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรม ซึ่งหมายถึง เมื่อบุคคลมีระดับการควบคุม
พฤติกรรมได้ จริ งสูง เจตนาเชิงพฤติกรรมจะสามารถทานายพฤติกรรมได้ ดีกว่าเมื่อบุคคลมี ระดับการ
ควบคุม พฤติ ก รรมได้ จ ริ งต่ า กว่า ประเด็ น ที่ สอง การรั บ รู้ การควบคุม พฤติ ก รรมส่งผลทางอ้ อ มต่อ
พฤติกรรมโดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม มิ ได้ สง่ ผลโดยตรงต่อพฤติกรรมร่ วมกับเจตนาเชิงพฤติกรรม
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แต่ทาหน้ าที่เป็ นตัวแปรกากับความสัมพันธ์ ระหว่างเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรม (Fishbein; &
Ajzen, 2005; Ajzen, 2006; Ajzen. 2011)
นอกจากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น TPB ยังได้ กล่าวอีกหนึง่ ตัวแปร คือ การควบคุมพฤติกรรมได้
จริ ง (Actual behavioral control) ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู้ การควบคุ ม พฤติ ก รรมและพฤติ ก รรม
ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยกาหนดพฤติกรรมตาม TPB แสดงดังภาพประกอบ 2
ตัวแปรภายนอก
ตัวแปรด้ านประชากร
เช่น อายุ อาชีพ
การศึกษา
เจตคติต่อเป้าหมายอื่น
เช่น เจตคติต่อบุคคล
เจตคติต่อสถาบัน
ลักษณะบุคลิกภาพ เช่น
เป็ นคนเปิ ดเผย
คนก้ าวร้ าว
ตัวแปรอื่นๆ ที่แตกต่าง
กันระหว่างบุคคล เช่น
การรับรู้ ความเสีย่ ง

ความเชื่อเกี่ยวกับ
ผลของการกระทา
(Behavioral beliefs)

เจตคติต่อการกระทา
พฤติกรรม (Attitude
toward the behavioral)

ฃ

ความเชื่อเกี่ยวกับ
กลุ่มอ้ างอิง
(Normative beliefs)

ความเชื่อเกี่ยวกับ
ปั จจัยควบคุม
(Control beliefs)

เจตนาเชิงพฤติกรรม
(Intention)

พฤติกรรม
(Behavior)

การคล้ อยตามกลุ่ม
อ้ างอิง (Subjective norm)

การรับรู้ การควบคุม
พฤติกรรม (Perceived
behavioral control)

การควบคุมพฤติกรรมได้จริง
(Actual behavioral control)

ภาพประกอบ 2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen. 2006; Montaño;& Kasprzyk. 2008)
จากภาพประกอบ 2 เป็ น TPB ที่ปรับปรุ งขึ ้นมาใหม่ (Ajzen. 2006; Montaño; & Kasprzyk.
2008) แสดงให้ เห็น ว่าความสาเร็ จ ของการกระท าพฤติก รรม ขึน้ อยู่กับ เจตนาเชิ งพฤติ ก รรม ที่ ถูก
กาหนดโดยเจตคติ ของการกระทาพฤติก รรม การคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ างอิ ง และการรั บ รู้ การควบคุม
พฤติกรรม และการที่เจตนาเชิงพฤติกรรมจะส่งอิทธิ พลต่อพฤติกรรมมากน้ อยเพียงใด ที่ถูกกากับโดย
การควบคุมพฤติกรรมได้ จริ งซึ่งสามารถวัดจากการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมแทนได้ ทังนี
้ ้ ด้ ว ยเหตุผล
ด้ านการวัดการควบคุมพฤติกรรมได้ จริ ง ซึ่งเป็ นการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับปั จ จัยภายใน เช่น ทักษะ
ความรู้ สติปัญญา และความเข้ มแข็งของร่างกาย ปั จจัยภายนอก เช่น เงิน เครื่ องมือ อุปกรณ์ ข้ อจากัด
ทางกฎหมาย และความร่วมมือจากบุคคลอื่น เป็ นต้ น ที่จาเป็ นต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล และ
เมื่ อเปรี ยบเทียบกับการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม ซึ่งเป็ นการวัดความคิด ความเชื่ อ ในการประเมิ น
ความยากง่ายที่จะกระทาพฤติกรรมของบุคคล จึงวัดได้ ยากกว่า ประกอบกับความยากในการนิยามตัว
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แปร งานวิจัยส่วนใหญ่จึงวัดการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมแทนการควบคุม พฤติกรรมได้ จริ ง ซึ่งการ
รับรู้การควบคุมพฤติกรรม หากวัดได้ อย่างถูกต้ องแล้ ว ก็จะสะท้ อนการควบคุมพฤติกรรมได้ จริ งได้ เป็ น
อย่างดี และจะเป็ นตัวทานายที่ดีของพฤติกรรม (Fishbein; & Ajzen. 2005;Ajzen. 2006) นอกจากนี ้
ยังพบว่ายังมี ตัวแปรภายนอก (External variables) เช่น ตัวแปรชีวสังคม ทัศนคติต่อเป้าหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมนันๆ
้ บุคลิกภาพ หรื อตัวแปรอื่นๆ ที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล ที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรม ก็ต่อเมื่อตัวแปรนันๆ
้ มีอิทธิพลต่อเจตคติต่อพฤติกรรม การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และการ
รับรู้ การควบคุมพฤติกรรม หรื อมีอิทธิ พลต่อน ้าหนักความสาคัญ (ความเชื่อ) ของตัวแปรทังสามนี
้
้ต่อ
เจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม และจากผลการศึก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง พบว่า นัก วิ จัย จาก
หลากหลายสาขาได้ น าทฤษฎี พ ฤติก รรมตามแผนไปใช้ ในการอธิ บ ายและทานายพฤติก รรมอย่า ง
กว้ างขวาง ข้ อค้ นพบส่วนมากแสดงให้ เห็นว่าเป็ นทฤษฎีที่มีประสิทธิ ภาพในการอธิ บายและทานาย
พฤติกรรมได้ อย่างเที่ยงตรง อีกทัง้ ยังสามารถนาไปประยุกต์เพื่อ อธิ บายและทานายพฤติกรรมแบบ
ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง ด้ ว ยเหตุ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย จึ ง มี ค วามเชื่ อ พื น้ ฐานว่ า ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน
เป็ นทฤษฎีที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายและทานายพฤติกรรมการเรี ยนทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไร
ก็ตามจากการศึกษางานวิจยั ที่ผา่ นมา พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ที่ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ในการทานายพฤติกรรมต่างๆ ยังคงประยุกต์ใช้ โครงสร้ างความสัมพันธ์ ของตัวแปรตามรู ปแบบเดิมที่
ไอเซ่น ได้ เสนอไว้ ในปี ค.ศ.1991 ดังนันในการวิ
้
จัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจึงใช้ กรอบทฤษฎีตามรู ปแบบดังกล่าว
เป็ นทฤษฎีหลักในการประยุกต์ใช้ เพื่อกาหนดตัวแปร ในการอธิบายและทานายพฤติกรรมการเรี ยนทาง
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนัน้ ยังพบว่ามีงานวิจยั จานวนไม่น้อยที่ให้ ความสาคัญกับความเพียงพอที่จะอธิบาย
เจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมได้ อ ย่างสมบูรณ์ จึงมีข้อ เสนอแนะให้ เพิ่มตัวแปรเข้ าไปในทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน เพื่อให้ การทานายและอธิ บายพฤติกรรม และเพิ่มอ านาจการทานายพฤติกรรม
(พัช รี ดวงจันทร์ . 2553) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ เพิ่มตัวแปรเข้ าไปในทฤษฎีพ ฤติกรรมตามแผน เพื่อ เพิ่ ม
อ านาจการทานายพฤติกรรมการเรี ย นผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิก ส์ ซึ่งจากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้ อ ง
พบว่า นัก วิ ชาการได้ ท าการศึก ษาต่อ ยอดแนวคิ ด พฤติ กรรมตามแผน โดยการศึก ษา Integrated
Behavior Model พบว่า ความรู้และทักษะ ยังเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลโดยตรงต่อพฤติกรรม เนื่องจาก ความรู้
ทักษะ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ เกิดการควบคุมพฤติกรรมได้ จ ริ ง (actual behavioral control) เพราะการจะ
ควบคุมการกระทาพฤติกรรมใดๆ ขึ ้นอยูก่ ับความรู้ และทักษะเกี่ยวกับพฤติกรรมนัน้ ถ้ าขาดความรู้ และ
ทักษะ ก็จะทาพฤติกรรมนันไม่
้ เป็ น ดังนันถึ
้ งแม้ ว่าตนเองจะมั่นใจแค่ไหนว่าสามารถทาพฤติกรรมได้
แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วนัน้ ก็ไม่สามารถควบคุมและทาพฤติกรรมนันได้
้ จริ ง (Montano; & Kasprzyk.
2008) ตัว แปรความรู้ จึ ง เป็ นตัวแปรที่ น่า สนใจในการศึก ษาร่ ว มในครั ง้ นี ้ และจากภาพประกอบ
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2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ของไอเซ่น มี รูปแบบที่ให้ ศึกษาถึงตัวแปรภายนอกที่สง่ ผลต่อ ความเชื่ อ
ต่างๆ ที่เป็ นปั จจัยสาเหตุของ เจตคติของการกระทาพฤติกรรม การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และการรับรู้
การควบคุมพฤติกรรม จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พบว่า การควบคุมตนเป็ นตัวแปรสาคัญ ที่
พบว่า มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ เจตนาเชิ ง พฤติ ก รรมและพฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Hagger. 2013; Kim; et al. 2017; Engin. 2017) และยังพบอีกว่า แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ ซึง่ เป็ นตัวแปร
ทีม่ ีลกั ษณะของความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different Variable) เป็ นตัวแปรหนึง่ ที่สาคัญ
ที่สง่ ผลต่อเจตคติตอ่ การเรี ยนในห้ องเรี ยนปกติหรื อการเรี ยนบนโลกออนไลน์ด้วย (Sutanto; & Eliyana.
2014; Bakar; et.al. 2010; มณี วรรณ ยังปลื ้มจิ ต ต์ . 2547; วัน วิส า สรี ระศาสตร์ . 2554) นอกจากนี ้
จากข้ อเสนอแนะของไอเซ่น (Ajzen. 2011) ที่ให้ ศกึ ษาเพิ่มเติมถึงตัวแปรที่นอกเหนือจากกรอบแนวคิด
พฤติกรรมตามแผน แต่น่าจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมได้ เช่น ตัวแปรการสนับสนุนทาง
สังคม ซึง่ จากการศึกษาเพิ่มเติม ยังพบว่า การสนับสนุนทางสังคม เป็ นตัวแปรที่มีการศึกษาวิจัยในการ
เรี ยนบนโลกออนไลน์ เช่นกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมนันเป็
้ นตัวแปรที่มีอิทธิ พล
ทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรม (Lin; Zhang; & Li. 2014; Al-alak; & Alnawas. 2003;
Weng; & Tsai. 2015; Mckinley; & Wright. 2014; เนติมา กมลเลิศ. 2549; พราวนภา เวียงคา. 2557) ดังนัน้
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย จึงได้ น าตัวแปรจากทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน ตัวแปรความรู้ ตัวแปรการ
ควบคุ ม ตน ตัว แปรแรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ และตัว แปรการสนับ สนุ น ทางสัง คมมาใช้ ใ นการศึก ษา
เพื่ อ อธิ บ าย และท านาย พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยตัว แปรดัง กล่า ว แสดง
รายละเอียดความหมาย การวัด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ได้ ดงั นี ้

3.ปั จจัยเชิงสาเหตุท่ สี ่ งผลต่ อพฤติกรรมการเรี ยนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.1 เจตนาเชิงพฤติกรรม กับพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ความหมายของเจตนาเชิงพฤติกรรม
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อ งกับ ทฤษฎี การกระท าตามแผน ของ
ไอเซ่น (Ajzen. 1991, 2006) นัก วิ ช าการหลายท่ า นได้ แ ปลศัพ ท์ ค าว่า “Intention” ไว้ แ ตกต่ า งกั น
แบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ แรกจะใช้ คาว่า “เจตนา” ประกอบอยู่ในประโยค เช่น จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิ
วัฒน์ (2538) ใช้ คาว่า เจตจานงเชิงพฤติกรรม สิทธิ โชค วรานุสนั ติกูล (2543) ใช้ คาว่า เจตนา อังศิ
นันท์ อินทรกาแหง (2552) ใช้ คาว่า เจตนาเชิงพฤติกรรม พัชรี ดวงจันทร์ (2556) ใช้ คาว่า เจตนาในการ
กระท าพฤติ ก รรม กลุ่ม ที่ สอง จะใช้ คาว่า “ตังใจ”
้ ประกอบอยู่ในประโยค เช่ น จรรจา สุวรรณทัต
(2545) ใช้ คาว่า “การตังใจ”
้ สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ (2552) ใช้ คาว่า ความตังใจที
้ ่จะประกอบพฤติกรรม
สุรีย์ กาญจนวงศ์ (2556) และ ธี ร ะ กุล สวัส ดิ์ (2556) ใช้ ค าว่า ความตัง้ ใจในการแสดงพฤติ ก รรม
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สาหรั บในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ คาว่า “เจตนาเชิ งพฤติกรรม” เพื่อ อธิ บายตัวแปร “Intention” ตาม
ทฤษฎีการกระทาตามแผน
เจตนาเชิงพฤติกรรมมีความสาคัญกับการเรี ยนรู้ และการกระทาอย่างมาก ซึ่งถ้ าเราไม่ได้
ให้ ความเอาใจใส่สนใจต่อสิ่งที่เรากาลังเรี ยนอยู่ เรามักจะเรี ยนรู้สิ่งนันได้
้ ช้า ในทางตรงกันข้ ามเมื่อเรามี
ความตัง้ ใจอย่างแน่ วแน่ต่อ การเรี ย นรู้ สิ่งนัน้ ๆ เราจะสามารถเรี ย นรู้ เรื่ อ งนัน้ สิ่งนัน้ ได้ อ ย่างรวดเร็ ว
และแจ่ ม แจ้ ง จรรจา สุวรรณทัต . (2545) ตามทฤษฎี ก ารกระท าตามแผนของ ไอเซ่น (Theory of
Planned Behavior) เจตนาเชิงพฤติกรรม หมายถึง ความเป็ นไปได้ หรื อ โอกาสที่บุคคลจะแสดงการ
กระท านัน้ ๆ หรื อ เป็ น ความพยายามของบุ ค คลที่ จ ะกระท าพฤติก รรม (Ajzen; & Fishbein. 1980;
Ajzen. 1985, 1991) ซึ่งเจตนาเชิงพฤติกรรม เป็ นตัวแปรที่สาคัญที่ผลต่อพฤติกรรมหรื อการกระทาที่
เกิดขึ ้นจริ ง ทังยั
้ งทาหน้ าที่เป็ นตัวแปรคัน่ กลางความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมหรื อ
การกระทาที่เกิดขึ ้นจริ ง การวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม จึงเป็ นการวัดสิ่งที่บ่งชี ้ถึงวิธีการที่บุคคลวางแผน
เพื่อไปสูส่ ิ่งที่ตงเป้
ั ้ าไว้ และวัดถึงปริ มาณของความพยายามที่บุคคลวางแผนที่จะกระทาพฤติกรรมใด
พฤติ กรรมหนึ่ง (Ajzen. 1991) ทัง้ นี ้ นักวิช าการหลายคนได้ ป ระยุกต์ ใช้ ทฤษฎี การกระทาตามแผน
เพื่ อศึกษาพฤติกรรมต่างๆอย่างแพร่ หลายและได้ ให้ ความหมายของเจตนาเชิ งพฤติกรรม โดยปรั บ
ความหมายให้ เข้ ากับบริ บทของการวิจัยนันๆ
้ อาทิ วรรณชนก จันทร์ ชุม (2547) ให้ ความหมายของ
เจตนาในการป้องกันสูบบุหรี่ ว่าหมายถึง การแสดงความตังใจ
้ หรื อความต้ องการ หรื อความพยายาม
หรื อ การวางแผน ของนักเรี ยนที่จะกระท าเพื่ อ ไม่ให้ ตนสูบบุหรี่ ขณะที่ ปิ ยดา สมบัติวัฒ นา (2550)
ให้ ค วามหมายของ เจตนาในการท าพฤติ ก รรมการออม ว่าหมายถึ ง ระดับ ความตังใจหรื
้
อ ความ
พยายามของบุคคลว่า เขาจะแสดงพฤติกรรมการออมนันมากน้
้
อยเพียงใด สอดคล้ องกับ กมลวรรณ
ประภาศรี สุข (2555) ที่ให้ ความหมายของ เจตนาเชิงพฤติกรรมการในการใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ว่าหมายถึง ระดับความมุ่งมัน่ หรื อความตังใจของนิ
้
สติ ว่าเขาจะแสดงพฤติกรรมการสืบค้ นและใช้ ข้อมูล
จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุนนมากน้
ั้
อยเท่าใด ขณะที่ พัชรี ดวงจันทร์ (2550) ให้ ความหมายของ
เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกาลังกาย หมายถึง ความตังใจ
้ ความพยายาม และการวางแผนของ
นักเรี ยนที่จะกระทาหรื อไม่กระทาพฤติกรรมการเคลือ่ นไหวออกกาลังกาย นอกจากนัน้ ชาง (Chang.
2013) ยัง ให้ ความหมายของเจตนาเชิ ง พฤติ ก รรมที่ จ ะใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ว่าหมายถึง ความตังใจ
้ หรื อเต็มใจที่จะกระทาพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อ ง และพร้ อมที่จะแนะนาให้ กับ
ผู้อื่ นกระทาพฤติก รรมนีใ้ นอนาคต จะเห็ นได้ ว่า นัก วิช าการที่ให้ ความหมายดังกล่าวข้ างต้ น จะให้
ความหมายหรื อนิยามเจตนาเชิงพฤติกรรม ที่สอดคล้ องกับบริ บทของงานวิจัยของตนเอง โดยที่ยงั คง
ความหมายไว้ ใกล้ เคียงกับความหมายในทฤษฎีการกระทาตามแผน ที่ให้ ความหมายของเจตนาเชิ ง
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พฤติกรรม ว่าเป็ นความเป็ นไปได้ หรื อโอกาสที่บุคคลจะแสดงการกระทานันๆ
้ หรื อเป็ นความพยายาม
ของบุคคลที่จะกระทาพฤติกรรม
ทังนี
้ ้ จรรจา สุวรรณทัต (2545) เห็นว่า เจตนาเชิงพฤติกรรมนัน้ เป็ นกระบวนการให้ และ
รับ ที่ บุ ค คลกระท ากับ สิ่งแวดล้ อ ม เจตนาเชิ งพฤติก รรมของบุ คคลจึ งไม่ เคยอยู่นิ่ ง บุ ค คลจะมองดู
สิ่งแวดล้ อมต่างๆ รอบตัวและให้ ความเอาใจใส่เฉพาะลงที่สิ่งใดหรื อเรื่ อ งใด เหตุการณ์ ใดอย่างเดียว
เท่านัน้ ขณะเดียวกันบุคคลก็ จะปล่อยให้ สิ่งเร้ าเรื่ อ งอื่ น หรื อ เหตุการณ์ อื่นๆ ดาเนินไปอย่างที่เป็ นสิ่ง
ประกอบเท่านัน้ การเน้ นเฉพาะที่สงิ่ เร้ าต่างๆ ภายในสิง่ แวดล้ อมนี ้ก็จะเปลี่ยนไปได้ เรื่ อยๆ เมื่อบุคคลใด
มี เจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม ก็ แ สดงว่ า บุ ค คลนัน้ ได้ เลื อ กสิ่ ง ที่ เขามุ่ ง ให้ ค วามสนใจแล้ ว ทัง้ นี ้ เจตนา
เชิงพฤติกรรมของบุคคลจะถูกควบคุมโดยปั จจัยต่างๆที่สาคัญ คือ ปั จจัยสิ่งเร้ าภายนอก (Stimulus
factors) เป็ นปั จจัยที่กาหนดว่าอะไรคือสิง่ ที่บุคคลให้ ความสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
การโฆษณา เช่น 1) ความเข้ ม เป็ นระดับหรื อความหนักเบาของความเข้ มของสิง่ เร้ ามีอิทธิ พลต่อเจตนา
เชิงพฤติกรรมที่จะรับรู้ ของบุคคล เพราะเป็ นที่สงั เกตและเร้ าความสนใจ ความตังใจให้
้
เกิดขึ ้นโดยง่าย
2) ขนาด โดยที่สงิ่ เร้ าใดที่มีขนาดใหญ่ก็จะสามารถดึงดูดใจผู้พบเห็นได้ มากกว่าสิง่ เร้ าที่มีขนาดเล็กกว่า
3) ความต่างกันหรื อตัดกัน โดยสิ่งเร้ าที่ต่างกันอย่างเห็นได้ ชัดมักสามารถดึงดูดความสนใจเอาใจใส่
จากคนได้ มากกว่าสิ่งที่คล้ ายคลึงกัน 4) ความใหม่ สิ่งเร้ าใดที่เป็ นของแปลกใหม่ มักจะได้ รับความ
สนใจจากผู้พ บเห็ นเสมอ ดังนัน้ สิ่งที่ แ ปลกหูแปลกตาในสภาพแวดล้ อ มปกติ หรื อ ของเก่ าปกติ ใน
สภาพแวดล้ อมใหม่ จะสามารถดึงความตังใจ
้ สนใจ ของบุคคลได้ มาก 5) การเคลือ่ นไหว สิ่งเร้ าใดที่มี
การเคลื่อนที่ไปมา เช่น ป้ายโฆษณาที่มีไฟวิ่งอยู่ไปมา หรื อมีไฟกะพริ บ มักสามารถดึงดูดความเอาใจ
ใส่ตงใจมากกว่
ั้
าป้ายโฆษณาที่มีไฟปกติ และ6) การกระทาซ ้า สิง่ เร้ าที่ได้ มีการกระทาซ ้า จะสามารถดึง
เจตนาเชิงพฤติกรรมจากคนได้ มาก และ ปั จจัยสิ่ งเร้ าภายใน (Internal factors) เป็ นองค์ ประกอบ
ภายในตัวบุคคล ซึ่งจะควบคุม หรื อกาหนดสิ่งที่บุคคลจะให้ ความตังใจและรั
้
บรู้ เช่น 1) ความสนใจ
และเจตคติ กล่าวคือ สิง่ ที่ผ้ เู รี ยนให้ ความสนใจและมีความรู้สกึ ที่ดีอยูก่ ่อน ย่อมมีคณ
ุ สมบัติที่จะกระตุ้น
ให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความตัง้ ใจเอาใจใส่ต่อสิ่งนันได้
้ โดยง่าย ส่วนความไม่ตงใจที
ั ้ ่ลดลง บ่อยครัง้ เกิดจากผล
ของการเปลี่ยนแปลงความสนใจหรื อความสนใจที่แท้ จริ งยังไม่ พัฒนา ซึ่งในกรณี ของกลุม่ ผู้ให้ ความ
สนใจในบางอย่างได้ ลดความเข้ มข้ นลงไปแล้ ว 2) การเตรี ยมความพร้ อมและความคาดหวัง เจตนาเชิง
พฤติกรรมของบุคคลจะเกิ ดขึน้ กับสิ่งที่บุคคลนันมี
้ ความพร้ อ มที่จ ะรับ เช่น บุคคลที่เตรี ยมตัวสอบก็
พร้ อ มที่จะฟั งข่าวการประกาศ วัน เวลา สถานที่ที่สอบ คนขับรถที่รีบเร่ งจะคอยดูสญ
ั ญาณไฟให้ ไป
อย่างจดจ่อ เป็ นต้ น 3) ข้ อแนะนา มีอยู่บ่อยครัง้ ที่สิ่งซึง่ บุคคลให้ ความตังใจและรั
้
บรู้ ได้ รับการกาหนด
โดยข้ อแนะนาทังโดยตรงและโดยอ้
้
อม เช่น การให้ ข้อมูลทางสถิติบางอย่างก็อาจสามารถแนะให้ ผ้ อู ่าน
มองหาแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ หรื อการแนะนาจากอาจารย์ในการสืบค้ นข้ อมูล อาจทา
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ให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถแสวงหาแหล่งเรี ยนรู้ เพิ่มเติมได้ เป็ นต้ น 4) ความต้ องการและค่านิยม ซึ่งมีการศึกษา
ค้ นคว้ าจานวนมากที่แสดงให้ เห็นว่า เจตนาเชิงพฤติกรรมและการรับรู้ ของบุคคลอาจได้ รับอิทธิพลหรื อ
การวางเงื่อนไขจากสภาพภายในของบุคคลได้ เช่น ความหิว อารมณ์ ความต้ องการในด้ านต่างๆ และ
ค่านิยม 5) ความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากเจตคติเชิงพฤติกรรมเป็ นสิ่งที่จาเป็ นในการรับรู้ การ
เรี ยนรู้และการคิด ความสามารถในการตังใจของบุ
้
คคล จึงจัดเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งในการ
ก้ าวหน้ าของบุคคลในสังคม นอกจากความสามารถทางการตังใจ
้ ซึ่งนาไปสู่ความสามารถในการคิด
และการจาได้ นนั ้ ยังมีความแตกต่างกันของบุคคลในด้ านความคงที่ของการตังใจ
้ ซึ่งหมายถึงความ
ตังใจที
้ ่บุคคลสามารถกระทาต่อเนื่องและคงระดับความตังใจไว้
้ ได้
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับ เจตนาเชิงพฤติกรรม ดังกล่าวข้ างต้ น จึงได้ สรุ ป
ความหมายของ เจตนาเชิงพฤติกรรม สาหรับการวิจัยครัง้ นี ้ว่า หมายถึง ระดับความต้ องการ ความ
สนใจ ความพยายาม หรื อ การวางแผน ที่จ ะแสวงหาความรู้ ผ่านสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ ที่มี การบริ หาร
จัดการการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเรี ยนผ่านเครื อ ข่าย และเว็บที่มีช่อ งทางการสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน โดยนาเสนอผ่านระบบเครื อ ข่ายคอมพิ วเตอร์ ที่เป็ น
อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต เป็ นต้ น ของนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี เพื่อสนับสนุนการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ให้ เกิดการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้
การวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม
จากการประมวลเอกสาร และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ างแบบวัด เจตนาเชิ ง
พฤติกรรม พบว่า ปาร์ ค (Park. 2009) ได้ ทาการสร้ างแบบวัดเจตนาเชิงพฤติกรรมในการใช้ อีเลิร์นนิ่ง
ของนิสิตมหาวิทยาลัย โดยพบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.66 โดยแบบวัดเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยที่สดุ ถึง เห็นด้ วยที่สดุ โดยมีข้อคาถามจานวน 2 ข้ อคาถาม คือ
“ฉันตังใจตรวจสอบประกาศจากการเรี
้
ยนอีเลิร์นนิ่งเป็ นประจา” “ฉันตังใจที
้ ่จะเป็ นผู้ใช้ อี เลิร์นนิ่งอย่าง
จริ งจัง” ขณะที่ กายเตน; คอเรี ย และ แคทาลูนา (Gaitán; correa; & Cataluña. 2011) ได้ สร้ างแบบ
วัดเจตนาในการเรี ยนผ่านระบบเว็บเบส โดยการศึกษาข้ ามวัฒนธรรม พบว่าแบบวัดเจตนาในการเรี ยน
ที่ใช้ ในสเปน มีคา่ ความเชื่อมัน่ 0.79 และที่ใช้ ในชิลมี ีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 ลักษณะแบบวัดเป็ น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีข้อคาถามจานวน 3 ข้ อคาถาม อาทิตย์ เกียรติกาจร (2556) ได้ สร้ างแบบ
วัดเจตนาที่จะใช้ เทคโนโลยี Interactive Whiteboard คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ลักษณะ
แบบวัดเป็ น มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็น ด้ วย ถึ ง เห็ น ด้ วยมากที่ สุด โดยมี ข้ อ ค าถาม
จานวน 4 ข้ อคาถาม คือ “ท่านมีความตังใจจะใช้
้
เทคโนโลยี Interactive Whiteboard ต่อไปในอนาคต” “ท่าน
วางแผนที่จะใช้ เทคโนโลยี Interactive Whiteboard ต่อไปในอนาคต” “ท่านคาดการณ์ว่าจะแนะนาให้
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คณะแพทยศาสตร์ อื่ น มี การใช้ เทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในอนาคต” “ปั จจุ บันท่านได้ ใช้
เทคโนโลยี Interactive Whiteboard นี ้ พัฒนาการเรี ยนการสอน”
สาหรับการวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม ของการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดขึ ้นจากทฤษฎี
การกระทาตามแผน ของไอเซ็น (Ajzen. 1991) ร่ วมกับการศึกษาแบบวัดของ ปาร์ ค (Park. 2009)
และแบบวัด ของ กายเตน คอเรี ย และแคทาลูน า (Gaitán; correa; & Cataluña. 2011) น ามาปรั บ
ภาษาและสร้ างข้ อ คาถามเพิ่ มให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย ทาการวัด ลักษณะเป็ น มาตรา
ประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึงจริ งที่สดุ (5 คะแนน) โดยข้ อคาถามทางบวกให้
คะแนน 0 - 5 และข้ อคาถามทางลบให้ คะแนน 5 – 1 ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้
ที่มีเจตนาเชิงพฤติกรรมมากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งเจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม และ
พฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากการประมวลเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเจตนา
เชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ทังนี
้ ้ตามทฤษฎีการกระทาตามแผนนัน้
ตัวแปรเจตนาเชิ งพฤติกรรม ถื อได้ ว่า เป็ น ตัวแปรสาเหตุหรื อ ตัวแปรท านายที่ส าคัญ ในการท านาย
พฤติกรรมนันๆ
้ (Ajzen. 1991) จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พบว่า สูมาร์ ค; เฮอริ คโก้
และ พู ส นิ ค (Sumak; Hericko; & Pusnik. 2001) ได้ ท าการสัง เคราะห์ ง านวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การใช้
เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง จากงานวิจยั จานวน 42 เรื่ อง เพื่อทาการสังเคราะห์ถึง ประเภทของกลุม่ ตัวอย่างที่
ศึกษา ประเภทของเทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง ทฤษฎีที่ใช้ ในการศึกษา และความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของตัว
แปรต่างๆ (ตัวแปรอิ สระ ตัวแปรตาม ค่าสัมประสิทธิ์ อิ ทธิ พลระหว่างตัวแปร และระดับนัยสาคัญ )
ผลการวิจัยพบว่า จากงานวิจัย ที่น ามาสังเคราะห์ ส่วนใหญ่ ม าจากวารสารด้ านคอมพิ วเตอร์ และ
การศึ ก ษามากที่ สุด (25 เรื่ อ ง) และท าการศึ ก ษาในกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ เป็ นนัก เรี ย น/นิ สิต มากที่ สุด
(25 เรื่ อ ง) ทฤษฎี ที่ ใ ช้ ม ากที่ สุด คื อ ทฤษฎี ก ารยอมรั บ การใช้ เทคโนโลยี (TAM: The Technology
Acceptance) และพบว่า ตัวแปรภายในโมเดล คื อ เจตนาในการใช้ เทคโนโลยี อี เลิร์นนิ่ง มี อิ ทธิ พ ล
ทางตรงต่อ พฤติก รรมการใช้ เทคโนโลยี อี เลิร์น นิ่ ง อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ โดยมี ค่าสัม ประสิท ธิ์
อิทธิ พลสูงสุด เท่ากับ 0.75 ต่าสุด เท่ากับ 0.19 และมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเฉลี่ย เท่ากับ 0.44 ขณะที่
มูฮัมมาดี (Mohammadi. 2015) ทาการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการยอมรับการเรี ยนผ่านโมบายเลิร์นนิ่ง
(M-learning) โดยการประยุกต์ใช้ โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี กลุม่ ตัวอย่าง คือ นิสติ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศอิหร่ าน จานวน 390 คน ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรเจตนาเชิงพฤติกรรมมีอิทธิ พลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านโมบายเลิร์นนิ่ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
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อิทธิ พล เท่ากับ 0.54 สอดคล้ องกับการวิจัยของ มอส; โอคอนเนอร์ และ ไวท์ (Moss; O’Connor; &
White. 2010) ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาตัว แปรท านายทางจิ ต สัง คมที่ ส่ง ผลต่ อ การใช้ สื่ อ อั พ โหลดบน
อินเตอร์ เน็ต (Enhanced Podcasting) ในการเรี ยนรู้ ของนิสิตมหาวิทยาลัย โดยประยุกต์ใช้ กรอบตัว
แปรตามทฤษฎีการกระทาตามแผน ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรเจตนาเชิงพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรง
ต่อ การใช้ สื่ออัพโหลดบนอิ นเตอร์ เน็ต อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เท่ากับ 0.56
สาหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้ อ งกับสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ โดยนักวิชาการไทย พบว่า กมลวรรณ
ประภาศรี สขุ (2555) ได้ ทาการศึกษาโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ของนิสติ บัณฑิตศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ กรอบตัวแปรตามทฤษฎีการกระทาตามแผน
ทาการเก็บรวมข้ อมูลจากนิสิตระดับปริ ญญาโท จานวน 495 คน และนิสิตระดับปริ ญญาเอกจานวน
110 คน รวมทังสิ
้ ้น 615 คน ผลการวิจัยพบว่า เจตนาเชิงพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อ พฤติกรรมใน
การใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พล เท่ากับ 0.46
สอดคล้ อ งกั บ การวิ จัย ของ วสุพ ล ตรี โสภากุ ล (2558) ที่ ได้ ท าการศึ ก ษากระบวนการและปั จ จั ย
เชิงสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันบน เฟซบุ๊กแฟนเพจในกลุม่ ผู้บริ โภคคนไทย โดยทาการศึกษาในกลุม่
ผู้ใช้ งานเฟซบุ๊กแฟนเพจทัว่ ไปในประเทศไทย จานวน 807 คน ผลการวิจัยพบว่า เจตนาเชิงพฤติกรรม
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมความยึดมั่นผูกพัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เท่ากับ 0.69
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าเจตนาเชิงพฤติกรรม เป็ นตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์ และมีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนันจึ
้ งทาให้ มี
หลัก ฐานเพี ย งพอที่ ท าให้ ผ้ ู วิ จั ย คาดการณ์ ว่า เจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ จึงได้ กาหนดไว้ เป็ นสมมติฐ านของการวิจัยในครัง้ นี ้
สามารถเขียนเป็ นแผนภาพแสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ ได้ ดังภาพประกอบ 3

เจตนาเชิงพฤติกรรม

Sumak; Hericko; & Pusnik (2001)
Moss; O’Connor; & White (2010)
Hossein Mohammadi (2015
กมลวรรณ ประภาศรี สขุ (2555)
วสุพล ตรี โสภากุล (2558)

พฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาพประกอบ 3 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง เจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
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3.2 การรั บรู้การควบคุมพฤติกรรม กับเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรียน
ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ความหมายของการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
ตามทฤษฎี ก ารกระท าตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของ ไอเซ่น (Ajzen.
1991, 2002) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control: PBC) เป็ นการรับรู้ของ
บุคคลถึงความง่ายหรื อความยากในการกระทาพฤติกรรมที่สนใจ ซึง่ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมเป็ น
ตัวแปรที่สาคัญที่สง่ ผลต่อ เจตนาในการกระทาพฤติกรรม และพฤติกรรมหรื อการกระทาที่เกิดขึ ้นจริ ง
ทังนี
้ ้ ไอเซ่น (Ajzen. 1991) ให้ เหตุผลถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจริ ง และการรับรู้การ
ควบคุมพฤติกรรม ไว้ 2 ประเด็นคือ 1) ถ้ าความตังใจในการกระท
้
าพฤติกรรมมีความคงที่ บุคคลจะมี
ความพยายามมากหรื อน้ อยเพียงใดในการกระทาพฤติกรรมเป้าหมาย ขึ ้นอยู่กับความเชื่ อ มั่นของ
บุคคลนัน้ ว่าเขาสามารถควบคุมการกระทาพฤติกรรมนันได้
้ ก็มีความเป็ นไปได้ ที่จะพยายามกระทา
พฤติกรรมดังกล่าว มากกว่าบุคคลที่ขาดความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถควบคุมการกระทาพฤติกรรมได้
2) ความเชื่อพื ้นฐานของทฤษฎีเกี่ยวกับความสาเร็ จของการกระทาว่า ส่วนหนึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถ
ในการควบคุม ซึ่งการกระทาพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดขึ ้นมากหรื อน้ อย ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อม โอกาส
และทรัพยากรที่สนับสนุนหรื อขัดขวางการกระทา เช่น วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ เงิน เวลา สถานที่ เป็ นต้ น
ซึง่ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนจะประเมินความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมจากการรับรู้ของบุคคล
ดังนัน้ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม จึงเป็ นตัวแทนของความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งจะ
สะท้ อนความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมอย่างแท้ จริ ง ในบางครัง้ ยังพบว่า การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม อาจไม่สะท้ อนความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล ถ้ าบุคคลนันขาดความพร้
้
อม
โอกาส และทรัพยากร หรื อทรัพยากรที่มีอยูเ่ ปลีย่ นแปลงไป หรื อมีปัจจัยใหม่ที่ไม่ค้ นุ เคยเพิ่มเข้ ามาใน
สถานการณ์ภายใต้ เงื่อนไขของการกระทาพฤติกรรมนันๆ
้
การรับรู้ การควบคุม พฤติกรรม ตามทฤษฎีการกระทาตามแผน หมายถึง การรั บรู้ ของ
บุ ค คลว่าเป็ นความยากหรื อ ง่า ยที่ จ ะกระท าพฤติ ก รรมนัน้ ๆ และการที่ บุ ค คลจะตัด สิน ใจกระท า
พฤติ ก รรมใดต้ องเชื่ อว่าตนเองมี ค วามสามารถที่ จ ะควบคุม พฤติ ก รรมนัน้ ได้ แ ละมี โอกาสประสบ
ผลสาเร็ จ (Ajzen. 1991, 2002) ซึง่ ไอเซ่น กล่าวว่า แนวคิดการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมนัน้ มีความ
สอดคล้ องกับแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ของ แบนดูร่า ที่เชื่อว่าการรับรู้
ความสามารถของตนเองจะมีผลต่อบุคคลในด้ านต่างๆ เช่นการตัดสินใจของบุคคลในการพิจารณาว่า
จะเลือกกระทาหรื อไม่กระทาพฤติกรรม โดยบุคคลจะประเมินว่าตนมีความสามารถที่จะกระทาหรื อไม่
มีความรู้ เกี่ ยวกับพฤติกรรม หรื อสถานการณ์ ที่ต้องเผชิญเพียงใด ซึ่งจะนาไปสูก่ ารกระทาพฤติกรรม
นัน้ ๆ (Bandura) (Ajzen. 2002) การรั บรู้ ความสามารถของตนเองจึงมี ผลต่อ การกระทาของบุ คคล
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โดยบุคคลสองคนอาจมีความสามารถไม่แตกต่างกัน และประสิทธิภาพการแสดงออกอาจแตกต่างกัน
ได้ ถ้ าการรับรู้ ต่อความสามารถของตนเองแตกต่างกันก็จ ะแสดงพฤติกรรมออกมากได้ แตกต่างกัน
(สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2556; อ้ างอิงจาก Bandura. 1986) ความแตกต่างของการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง กับ การรับรู้ การควบคุม พฤติกรรม ต่างกันที่การรั บรู้ ความสามารถของตนเองเน้ นปั จ จัย
ภายในของบุคคล ในขณะที่การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เน้ นทังปั
้ จจัยภายใน เช่น ข้ อมูล ทักษะ และ
ความสามารถ และปั จจัยภายนอก เช่น โอกาส เงิน การขึ ้นอยู่กับผู้อื่น โดยบุคคลจะตัดสินใจกระทา
พฤติกรรมบุคคลนันจะต้
้
องเชื่อว่าเขามีความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมนันได้
้ และมีโอกาสที่จ ะ
ประสบผลสาเร็ จ
จากความหมายของการรั บ รู้ การควบคุม พฤติ ก รรม ตามทฤษฎี ก ารกระท าตามแผน
ดังกล่าวข้ างต้ น นักวิชาการหลายคนได้ ประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีการกระทาตามแผน เพื่อ ศึกษาพฤติกรรม
ต่างๆ อย่างแพร่หลายและได้ ให้ ความหมายของการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม โดยปรับความหมายให้
เข้ ากับบริ บทของการวิจยั นันๆ
้ อาทิ เมททิวสัน (Mathieson. 1991) ให้ ความหมายของรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม ว่าเป็ นการรับรู้ ของบุคคลถึงการควบคุมการแสดงพฤติกรรมของตน สอดคล้ องกับ เชา และ อู่
(Chay; & Hu. 2001) ที่ ก ล่า วถึ งความหมายของรั บ รู้ การควบคุม พฤติ ก รรม ว่า เป็ น การรั บ รู้ ถึง การ
ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจะรวมถึงการรับรู้ ถึงความสามารถ แหล่งทรัพยากร และ
โอกาสที่จาเป็ นในการแสดงพฤติกรรม ขณะที่ เหลียว; เซน และ เยน (Liao; Chen; & Yen. 2007) กล่าวว่า
การรั บ รู้ การควบคุม พฤติ ก รรม เป็ น การรั บ รู้ ของบุ ค คลถึ ง ความง่ายหรื อ ความยากในการกระท า
พฤติกรรมที่สนใจ ส่วนนักวิชาการไทยที่ได้ ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการกระทาตามแผน เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ต่างๆและได้ ให้ ความหมายของการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม โดยปรับความหมาย/นิยาม ให้ เข้ ากับ
บริ บทของการวิจัย อาทิ วรรณชนก จันทชุม (2547) ให้ ความหมายของ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
การป้องกันการสูบบุหรี่ ว่าหมายถึง ความคิด หรื อ ความเชื่อของนักเรี ยนในการประเมินความยากง่าย
ต่อการแสดงพฤติกรรม และความสามารถในการควบคุมตนเองในการแสดงพฤติกรรมของการป้อ งกัน
การสูบบุหรี่ ตลอดจนประเมินปั จจัยที่สนับสนุนหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการแสดงพฤติกรรมการป้องกันการ
สูบบุหรี่ ซึง่ ประเมินได้ จากการวัดทางตรงและทางอ้ อม ปิ ยดา สมบัติวฒ
ั นา. (2550) ให้ ความหมายของ
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการออม หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ ในการประเมินความยากง่ายต่อการ
ทาพฤติกรรม และความสามารถในการทาพฤติกรรมการออม เป็ นการประเมินจากประสบการณ์ ใน
อดี ต ตลอดจนการคาดคะเนปั จ จัย ที่ ส นับ สนุน หรื อ เป็ น อุ ป สรรคต่อ การแสดงพฤติ ก รรมการออม
ซึง่ ประเมินการรับรู้ได้ จากการวัดทังทางตรงและทางอ้
้
อม ชญานิกา ศรี วิชยั (2557) ให้ ความหมายของ
การรับรู้ในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึงการรับรู้ ความสามารถ
ของตนเองในการควบคุมพฤติกรรมสุขภาพ อันได้ แก่ การเห็นคุณค่าความสามารถของตนเอง และการ
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รับรู้สมรรถนะของตนเอง พัชรี ดวงจันทร์ (2550) ให้ ความหมายของ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการ
เคลื่อ นไหวออกกาลังกาย หมายถึง ความคิดของนักเรี ยนในการประเมิ นความยากง่ายที่จะกระทา
พฤติกรรมการเคลือ่ นไหวออกกาลัง และความเชื่อว่าสามารถควบคุมการทาพฤติกรรมการเคลือ่ นไหว
ออกกาลังได้ มากน้ อยเพียงใด ซึง่ ไอเซ่น (Ajzen. 2002) ได้ อธิบายเพิ่มเติมว่า การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)
เป็ นการรับรู้ในจิตสานึกของตนเองว่า ตัวเองมีความสามารถด้ านไหน อย่างไร หากบุคคลมีความเชื่อว่า
ตนเองมีความสามารถตามที่กล่าวมาแล้ ว บุคคลจะแสดงออกถึงความสามารถนันออกมา
้
2) การรับรู้
ความสามารถในการควบคุม (Controllability) เป็ นความเชื่อว่าตนสามารถควบคุมปั จจัยภายนอกให้
ได้ ผลตามที่ตนเองต้ องการได้
จากการประมวลเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งดั ง กล่า วข้ า งต้ น พบว่ า การรั บ รู้ การควบคุ ม
พฤติ กรรม เป็ นการรั บ รู้ ของบุ ค คลถึ งความยากง่ าย การรั บรู้ ถึ งความสามารถของตนเอง รวมทัง้
ความสามารถในการควบคุมปั จจัยภายนอกที่นาไปสูก่ ารกระทาพฤติกรรมเป้าหมายของบุคคล ดังนัน้
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้จึงให้ ความหมายของ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ว่าหมายถึง ความเชื่อมั่น
ในความสามารถและการรับรู้ ถึงความง่ายหรื อความยากของนิสิต ในการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
เป็ น การประเมิ น จากประสบการณ์ ในอดี ต และค านึง ถึ งปั จ จัย สนับ สนุน ต่างๆ เช่ น คอมพิ ว เตอร์
อินเตอร์ เน็ต โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ในการที่จะเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทงในปั
ั ้ จจุบนั และอนาคต
การวัดการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบบวัดตัวแปรการรับรู้การ
ควบคุมพฤติกรรม ที่ผา่ นมาพบว่า นักวิจยั ที่ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการกระทาตามแผน เพื่อกาหนดตัวแปร
ในการวิจัย ได้ สร้ างแบบวัดตัวแปรตามแนวคิด ของ ไอเซ่น อาทิ แบบวัดของซิน และ แฟง (Shih; &
Fang. 2004) ได้ พัฒ นาแบบวัด การรั บรู้ การควบคุม พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีขึ ้นโดยประยุกต์ การ
สร้ างแบบวัดตามทฤษฎีการกระทาตามแผน ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้
ไม่เห็นด้ วยที่สุด ถึง เห็นด้ วยที่สุด โดยมี ข้อคาถามจานวน 3 ข้ อคาถาม โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ ความ
เชื่ อ มั่ น ทัง้ ฉบับ เท่ า กั บ 0.95 แบบวัด ของ ซู และ เซน (Chu; & Chen. 2015) ได้ ท าการวิ จั ย โดย
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการกระทาตามแผนในการกาหนดตัวแปรและ สร้ างแบบวัดการรับรู้ การควบคุม
พฤติ ก รรม โดยสร้ างข้ อ ค าถามที่ ถ ามครอบคลุม เกี่ ย วกับ การรั บ รู้ ความสามารถของตนเองและ
ความสามารถในการควบคุม จานวน 5 คาถาม ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้
ไม่เห็นด้ วยที่สุด ถึง เห็นด้ วยที่สุด มี ค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่อ มั่นทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.854 และแบบวัด
ของ วสุพล ตรี โสภากุล (2558) เป็ นแบบวัดการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม โดยประยุกต์การสร้ างแบบ
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วัดตามทฤษฎีการกระทาตามแผน ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วย
อย่ า งมาก ถึ ง เห็ น ด้ วยอย่ า งมาก จ านวน 10 ข้ อ ค าถาม แบ่ ง การวัด เป็ น 2 องค์ ป ระกอบ คื อ
องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถในการควบคุม และองค์ประกอบที่ 2 การควบคุมตนเองระหว่างการใช้
งาน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ทั ้งฉบับ เท่ากับ 0.98
สาหรับการวัดการรับรู้ การควบคุม พฤติกรรมการเรี ยนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของการวิจัย
ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยประยุกต์มาจากแนวคิดการวัดการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม ของไอเซ็น (Ajzen. 2002)
ร่วมกับการศึกษาแบบวัด ของ ซิส และ แฟง (Shih; & Fang. 2004) แบบวัดของ ซู และ เซน (Chu; &
Chen. 2015) และแบบวัดของ วสุพล ตรี โสภากุล (2558) นามาปรับภาษาและสร้ างข้ อคาถามเพิ่มให้
เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย ทาการวัด ลักษณะเป็ นมาตราประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย
(0 คะแนน) ถึงจริ งที่สดุ (5 คะแนน) โดยข้ อคาถามทางบวกให้ คะแนน 0 - 5 และข้ อคาถามทางลบให้
คะแนน 5 – 1 ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มี การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมดีกว่า
ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้ องกับ ความสั มพั น ธ์ ระหว่ าง การรั บรู้ ก ารควบคุม พฤติก รรม
เจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งการรั บ รู้ การควบคุม พฤติ กรรม เจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม และการ
กระทา/แสดงพฤติกรรม ตามทฤษฎีการกระทาตามแผนนัน้ เจตนาเชิงพฤติกรรม การแสดงพฤติกรรม
จะได้ รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Ajzen. 1991, 2002) และจากการประมวล
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า ผลการวิจยั ส่วนใหญ่ที่ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการกระทาตามแผน ในการ
กาหนดตัวแปร แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลทางตรงของการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ที่สง่ ผลต่อ เจตนาเชิง
พฤติกรรม และการกระทา/แสดงพฤติกรรม อาทิ งานวิจยั ของ เหลียว; เซน และ เยน (Liao; Chen; &.
Yen. 2007) ได้ ศกึ ษาทฤษฎีการกระทาตามแผน และความพึงพอใจของลูกค้ าในการใช้ บริ การออนไลน์
โดยการบูรณาการโมเดลตามทฤษฎีการกระทาตามแบบแผน และโมเดลการยืนยันความคาดหวังการ
ใช้ ระบบสารสนเทศต่อเนื่อง (ECM) พบว่า การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนา
ในการใช้ บริ การออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.12
สอดคล้ องกับการวิจยั ของ ลี (Lee. 2010) ได้ ทาการ ศึกษาตัวแปรทานายความเจตนาในการเรี ยนด้ วย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์ใช้ กรอบตัวแปรตามทฤษฎีการกระทาตามแผน ร่ วมกับ
โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี และโมเดลยืนยันความคาดหวังในการใช้ เทคโนโลยี (ECM: ExpectationConfirmatory Model) โดยทาการศึกษาในกลุม่ นิสิตระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง
ของไต้ หวัน จานวน 363 คน ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม เป็ นหนึ่งในตัว
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แปรที่สง่ ผลต่อเจตนาในการเรี ยนด้ วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01
โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล เท่ า กั บ 0.10 และการวิ จั ย ของ ไอแจน และ หัท ซรอน (Ajjan; &
Hartshorne. 2008) ที่ได้ ศึกษาถึงการตัดสินใจประยุกต์ ใช้ Web 2.0 technologies ในการเรี ยนการ
สอนของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย โดยประยุกต์ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ในการกาหนดตัวแปรใน
การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม เป็ นตัวแปรที่สาคัญตัวหนึ่งในโมเดลที่มี
อิทธิ พลทางตรงต่อ เจตนาในการใช้ Web 2.0 technologies ในการเรี ยนการสอน อย่างมี นยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล เท่ากับ 0.127 ผลการวิจัยครัง้ นี ้ยังพบว่า การใช้
Web 2.0 technologies ช่วยพัฒนาการการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้ เป็ นอย่างดี และสอดคล้ องกับการวิจัย
ของ ซู และ เซน (Chu; & Chen. 2015) ที่ได้ ประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการกาหนดตัว
แปรในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ ของนิสติ มหาวิทยาลัยในไต้ หวัน ผลการวิจัยพบว่า
การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อ เจตนาในการใช้ สื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ ในการเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล เท่ากับ 0.180 นอกจากนี ้ มอส,
โอคอนเนอร์ และไวท์ (Moss; O’Connor; & White. 2010) ได้ ท าการศึ ก ษาปั จ จัย ทางจิ ต สัง คมที่
ท านายการใช้ สื่ อ อั พ โหลดบนอิ น เทอร์ เน็ ต (Enhanced Podcasting) ในการเรี ย นรู้ ของนิ สิ ต
มหาวิ ท ยาลัย โดยประยุก ต์ ใช้ ก รอบตัวแปรตามทฤษฎี ก ารกระท าตามแผน (Theory of Planned
Behavior) ของไอเซน (Ajzen) ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อ
การใช้ สื่ออัพโหลดบนอินเทอร์ เน็ต ของนิสิตมหาวิทยาลัย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลเท่ากับ 0.10 ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
ขณะที่ กมลวรรณ ประภาศรี สุข (2555) ได้ ท าการวิเคราะห์ โครงสร้ างความสัม พัน ธ์
เชิ งสาเหตุของพฤติกรรมการใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยทาการเก็ บรวบรวมข้ อมูลจากนิสิตระดับ
ปริ ญ ญาโท จานวน 495 คน และนิสิตระดับปริ ญญาเอกจานวน 110 คน รวมทังสิ
้ ้น 615 คน พบว่า
การรั บรู้ การควบคุม พฤติก รรม มี อิ ทธิ พ ลทางตรงต่อ เจตนาเชิ งพฤติกรรม และพฤติก รรมในการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล เท่ากับ 0.46 และ
0.35 ตามลาดับ และยังพบว่า การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อ พฤติกรรมการใช้
วารสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยผ่ า นเจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม อย่ า งมี นัย ส าคั ญ ที่ ร ะดับ 0.01 โดยมี ค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล เท่ า กั บ 0.21 สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ วสุพ ล ตรี โ สภากุ ล (2558) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษากระบวนการและปั จจัย เชิ งสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันบนแฟซบุ๊ก แฟนเพจในกลุ่ม
ผู้บริ โภคคนไทย โดยทาการศึกษาในกลุม่ ผู้ใช้ งานเฟซบุ๊กแฟนเพจทัว่ ไปซึง่ ในประเทศไทย จานวน 807
คน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อ เจตนาเชิงพฤติกรรม อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล เท่ากับ 0.148 และยังพบว่า การรับรู้การควบคุม
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พฤติกรรม มีอิ ทธิ พลทางอ้ อมต่อ พฤติกรรมความยึดมั่นผูกพัน โดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.10
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม
การเรี ย นผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ เป็ น ตัวแปรที่ มี ความสัมพัน ธ์ และมี อิ ทธิ พ ลทางตรงต่อ เจตนาเชิ ง
พฤติกรรม และมี อิ ทธิ พลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเจตนาเชิ ง
พฤติ กรรม ดังนัน้ จึงท าให้ มี หลัก ฐานเพี ยงพอที่ ทาให้ ผ้ ูวิจัยคาดการณ์ ว่า 1) การรั บรู้ ก ารควบคุ ม
พฤติ ก รรม มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ เจตนาเชิ งพฤติ ก รรม และพฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ านสื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ 2) มี อิ ท ธิพ ลทางอ้ อ มต่ อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ผ่ านเจตนาเชิงพฤติกรรม จึงได้ กาหนดไว้ เป็ นสมมติฐ านของการวิจัยในครั ง้ นี ้ สามารถเขียนเป็ น
แผนภาพแสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ ได้ ดังภาพประกอบ 4

Ajjan and Hartshorne (2008)
lee (2010)
Chu and Chen (2015)
กมลวรรณ ประภาศรี สขุ (2555)
วสุพล ตรี โสภากุล (2558)

การรับรู้ การควบคุม
พฤติกรรม

พฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เจตนาเชิงพฤติกรรม
กมลวรรณ ประภาศรี สขุ (2555)
วสุพล ตรี โสภากุล (2558)

ภาพประกอบ 4 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตนาเชิงพฤติกรรม
และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3.3 เจตคติ ต่ อ การเรี ย นผ่ า นสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ เจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม และ
พฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ความหมายของเจตคติต่อเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เจตคติ (Attitude) เป็ นคุ ณ ลัก ษณะหนึ่ งด้ านจิ ต พิ ส ัย หรื อ ด้ านความรู้ สึก (Affective
characteristic) เป็ นลักษณะภายในซึ่งยากต่อการที่จะสร้ างนิยามปฏิบตั ิการ การให้ นิยามมักทาได้ เพียง
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การให้ นิยามมโนทัศน์ สิง่ ที่จดั ว่าเป็ นลักษณะด้ านความรู้ สกึ นันมี
้ ลกั ษณะ 5 ประการ คือ 1) เป็ นลักษณะ
ทีแ่ สดงออกซึง่ อารมณ์ รวมทังความรู
้
้ สกึ ของบุคคล 2) เป็ นลักษณะที่มีความคงที่ เป็ นลักษณะหรื อแบบ
แผนเฉพาะคน 3) มีเป้าหมาย หมายถึง ความรู้สกึ นันมี
้ ต่อสิง่ นัน้ เช่น ต่อวัตถุ ต่อบุคคล ต่อการกระทา
ต้ อ งระบุให้ แน่ชัด 4) มี ทิศทาง หมายถึง ความรู้ สึกนันเป็
้ นไปในทิศทางที่พึงปรารถนา เช่น พอใจ ไม่
พอใจ และ 5) มี ความเข้ มข้ น หมายถึง ความรู้ สึกนันมี
้ มากน้ อยเพียงใด เช่น ชอบมาก ชอบน้ อย ซึ่งเมื่ อ
พิจารณาจากลักษณะ 5 ประการดังกล่าวแล้ ว จะเห็นได้ ว่าสิ่งที่ทาให้ จาแนกเจตคติจากคุณลักษณะ
อื่นๆ ด้ านความรู้ สกึ คือ เจตคติมีเป้าหมาย มีทิศทาง และมีความเข้ ม สาหรับความหมายของเจตคติ
นัน้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ แตกต่างกัน ทังนี
้ ้กลุม่ ผู้ที่ศึกษาเจตคติแต่ละกลุม่ ต่างก็ให้ ความหมายไปตาม
ความเชื่ อของตน โดยมี ผ้ ูให้ ค วามหมายของเจตคติไว้ อาทิ ออลพอร์ ต (สุนทรี โคมิ น. 2545: 387;
อ้ า งอิ งจาก Allport. 1935) กล่าวว่า เจตคติ เป็ น ความพร้ อมที่ จ ะตอบสนองต่อ สถานการณ์ ห นึ่ง ๆ
หากได้ รับสิ่งเร้ าที่ เหมาะสม ความพร้ อมนี เ้ กิ ด จากการประเมิ น สิ่งที่ รับ รู้ เกี่ ยวกับสถานการณ์ นัน้ ๆ
มีอารมณ์ ความรู้สกึ แฝงอยูด่ ้ วย ส่วน แค็ทซ (Katz.1960) ให้ ความหมายของเจตคติ ว่าเป็ นสิ่งจูงใจให้
บุคคลประเมินสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ในรูปแบบของ ความชอบ หรื อ ไม่ชอบ เจตคติจะรวมความรู้สกึ ชอบหรื อไม่
ชอบ และความรู้ สึก หรื อความเชื่ อเกี่ ย วกับ สิ่งนัน้ คุณ ลักษณะของมัน และเกี่ ย วกับ สิ่งนัน้ ขณะที่
เธอร์ สโตน (สุนทรี โคมิน. 2545: 387; อ้ างอิ งจาก Thurstone. 1928) กล่าวว่า เจตคติเป็ นความรู้ สึก
ทางบวกหรื อลบของบุคคลที่มีตอ่ วัตถุทางจิตวิทยา (ซึง่ วัตถุทางจิตวิทยาหมายถึงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับ บุค คล สิ่งของ ความคิด วลี คติพ จน์ ฯลฯ) บุ คคลอาจมี ค วามรู้ สึก ทางบวกหรื อ ลบต่อ วัต ถุทาง
จิตวิทยาแตกต่างกันออกไป
ส่ว นนัก วิ ช าการของประเทศไทย ได้ ใ ห้ ค วามหมายของเจตคติ ไ ว้ ห ลายท่ า น อาทิ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2530) ให้ ความหมายโดยใช้ คาว่า ทัศนคติ คือ จิตลักษณะประเภทหนึ่งของ
บุคคลอยู่ในรู ปของความรู้สกึ พอใจ หรื อไม่พอใจในสิ่งหนึ่งสิง่ ใด ความรู้สกึ นี ้อาจเกิดจากความรู้สกึ เชิง
ประเมิ นค่าของบุคคลเกี่ ยวกับสิ่งนัน้ คือ ความรู้ สึกว่าสิ่งนันมี
้ ประโยชน์ หรื อ มี โทษเพียงใด เพื่อ เกิ ด
ความรู้สกึ พึงพอใจ หรื อไม่พึงพอใจในสิง่ นัน้ บุคคลนันจะมี
้
ความพร้ อมที่จะกระทาสิ่งนัน้ ฉะนันบุ
้ คคล
จึงสามารถมี เจตคติต่อ สิ่งต่างๆมากมาย แม้ แต่เจตคติต่อ ตนเอง หรื อ เจตคติต่อการกระทาอย่างใด
อย่างหนึ่งก็ ได้ สอดคล้ องกับ สุนทรี โคมิ น (2545: 389) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้ สึก และ
ปฏิกิริยาความพร้ อมที่จะกระทาในเชิ งบวก หรื อ เชิ งลบ ที่มีต่อ เฉพาะบุคคล เฉพาะสิ่ง เฉพาะเรื่ อ ง
เฉพาะสถานการณ์ สอดคล้ องกับ งามตา วนินทานนท์ (2535) ที่กล่าวว่า เจตคติ คือ จิตประเภทหนึ่ง
ของบุคคล เกี่ยวกับความรู้ คิดเชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิง่ ใด สิง่ หนึง่ ในทานองประโยชน์ หรื อโทษ ทาให้
มีความรู้ สึกโน้ มเอี ยงไปในทางชอบพอใจมากน้ อ ยต่อ สิ่งนัน้ หรื อ อาจกล่า วได้ ว่า เจตคติ เป็ นความ
คิดเห็นของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ โดยมีอารมณ์ เป็ นส่วนประกอบ จากความหมายดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็น
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ได้ วา่ เจตคตินนประกอบด้
ั้
วย ความรู้เชิงประเมินค่า ความรู้สกึ แนวโน้ มหรื อความพร้ อมในการกระทา
ทังนี
้ ้ นักวิชาการหลายท่านได้ อธิ บายและแบ่งองค์ประกอบของเจตคติ ไว้ อาทิ ดวงเดือน พันธุมนาวิน
(2530) กล่าวว่าเจตคติประกอบด้ วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) ความรู้เชิงประเมินค่า (Cognitive
Component) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้ เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งว่าดีมีประโยชน์ มากน้ อยเพียงใด บุคคล
ส่วนมากมักมีความรู้เชิงประเมินค่าของสิง่ ต่างๆ เพียงเล็กน้ อยทาให้ เกิดอคติหรื อความลาเอียงได้ มาก
เนื่องจากองค์ประกอบความรู้ สกึ เชิงประเมินค่าสิ่งหนึ่ง เป็ นต้ น กาเนิดของเจตคติของบุคคลต่อสิ่งนัน้
ฉะนันการเปลี
้
ย่ นแปลงเจตคติที่สาคัญคือ การปรับองค์ประกอบความรู้เชิงประเมินค่าในเรื่ องนันให้
้ ตรง
กับความเป็ นจริ ง โดยการให้ ตรงกับความเป็ นจริ ง โดยการให้ ความรู้ เกี่ ยวกับคุณหรื อ โทษต่อสิ่งนัน้
เพิ่มเติมแก่บุคคล 2) ความรู้ สึกพอใจ (Affective component) หมายถึง ความรู้ สึกชอบหรื อ ไม่ช อบ
พอใจหรื อไม่พอใจต่อสิ่งนัน้ ซึ่งส่วนใหญ่ ความรู้ สกึ พอใจของบุคคลจะเกิดขึ ้นเอง และสอดคล้ องกับ
ความรู้เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิง่ นัน้ 3) ความพร้ อมกระทา (Action Tendency Component) หมายถึง
การที่บุคคลพร้ อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบ และพร้ อมจะทาลายหรื อเพิกเฉยต่อสิ่งที่เขา
ไม่พอใจ เป็ นองค์ประกอบที่เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลมี ความรู้ เชิงประเมินค่าและมีความรู้ สึกชอบหรื อไม่ชอบ
สิง่ นันแล้
้ ว สิ่งที่สอดคล้ องกันและติดตามมา คือ ความพร้ อมที่จะกระทาการให้ สอดคล้ องกับความรู้สกึ
ของตนต่อสิ่งนันด้
้ วย สอดคล้ องกับ แมคไกวส์ (McGuire. 1985: 239) ที่อธิบายว่า เจตคติ แบ่งได้ เป็ น
3 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบความรู้เชิงประเมินค่า (Cognitive Component) หมายถึง บุคคลมี
ความรู้ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็ นประโยชน์หรื อโทษ หรื อด้ านดีและเลว ขึ ้นอยู่กับต้ นกาเนิดของการที่บุคคล
ได้ รับความรู้ สงิ่ หนึง่ สิง่ ใดให้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งหรื อไม่ ความรู้ เชิงประเมินค่าจึงเป็ นต้ นกาเนิด
ของเจตคติบุคคล 2) องค์ประกอบด้ านความรู้สกึ (Affective Component) หมายถึง ความรู้สกึ ชอบ ไม่
ชอบ พอใจ ไม่พอใจต่อสิง่ ต่างๆ เมื่อบุคคลได้ รับความรู้ถึงประโยชน์หรื อโทษ หรื อสิง่ ที่ดี ไม่ดี ความรู้สกึ
ของบุคคลจะเกิดขึ ้นอัตโนมัติและสอดคล้ องกับความรู้ เชิงประเมิ นค่าเกี่ยวกับสิ่งนัน้ 3) องค์ประกอบ
ด้ านความพร้ อมกระท าหรื อมุ่งกระทา (Behavioral Component) หมายถึ ง บุค คลพร้ อมช่วยเหลือ
สนับสนุน ส่งเสริ ม สิ่งที่เขาชอบ พอใจ พร้ อมที่จ ะทาลายหรื อ เพิกเฉยต่อ สิ่งที่เขาไม่พอใจ จะเกิ ดขึ ้น
ภายหลัง เมื่อมีความรู้เชิงประเมินค่า และมีค วามรู้ สกึ ชอบ หรื อไม่ชอบสิ่งต่างๆ ซึง่ เป็ นความโน้ มเอียง
หรื อความพร้ อมที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมให้ สอดคล้ องกับความรู้ สกึ องค์ ประกอบนี ้เป็ นความรู้ สึก
ภายในจิตใจของบุคคลไม่ปรากฏแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม หากจะเกิดเป็ นพฤติกรรมได้ ต้องขึ ้นอยู่
กับลักษณะของตัวเองและความสามารถในการควบคุมตนเองได้ ตามเจตคติของตน
นอกจากความหมายและองค์ประกอบของเจตคติดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ยังมี อี กแนวคิด
หนึ่ง ได้ แก่แนวคิดของ ไอเซ่น และฟิ ชบ่ายน์ (จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวฒ
ั น์. 2538; อ้ างอิ งจาก Ajzen; &
Fishbein 1975) ที่เชื่ อ ว่า ความโน้ ม เอี ยงหรื อ เจตนาเชิ งพฤติกรรม (Behavioral Intention)ไม่ ได้ เป็ น
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ส่วนหนึ่งหรื อองค์ประกอบหนึ่งของเจตคติ แต่เป็ นส่วนที่เกิดจากเจตคติซงึ่ จะผลักดันการกระทาอย่าง
ใดอย่า งหนึ่งต่อ สิ่งนัน้ เจตนาเชิ งพฤติ ก รรมหรื อ เจตจานงจะเป็ น ตัว เชื่ อ มโยงระหว่า งเจตคติ แ ละ
พฤติกรรมที่สงั เกตเห็นได้ เจตคติตามแนวคิดนี ้จึงเกิ ดจากการประเมินความเชื่อ หลายๆความเชื่ อ ที่
บุคคลมีเกี่ยวกับสิ่งนัน้ ตามแนวคิดของ ฟิ ชบ่ายน์ และไอเซ่น นันแตกต่
้
างจากกลุม่ ที่เชื่อว่าเจตคติมี
3 องค์ประกอบที่สาคัญ คือไม่ถือว่าความโน้ มเอียงที่จะกระทาหรื อเจตจานงเป็ นองค์ป ระกอบหนึ่งของ
เจตคติ และเชื่อว่าความโน้ มเอียงที่จะกระทาเป็ นผลที่เกิดจากแรงกระตุ้นของเจตคติ แต่ไม่ใช่สว่ นหนึ่ง
ของเจตคติ ทังนี
้ ้เมื่อบุคคลมีเจตคติต่อสิ่งใดสิง่ หนึง่ และมีความเด่นพอย่อมจะมีแนวโน้ มที่จะกระทาใน
ทิศทางที่สอดคล้ องกับเจตคติที่เขามีอยู่ ดังนันแนวโน้
้
ม ที่จะกระทาหรื อเจตจานง จึงเป็ นอีกหนึ่งตัวแปร
หนึ่งที่ เกิ ด ภายหลังเมื่ อ บุ คคลมี เจตคติ ต่อ สิ่งนันแล้
้ ว (จิ ระวัฒ น์ วงศ์ สวัสดิ วัฒ น์ . 2538) และได้ ให้
ความหมายของเจตคติไว้ ว่าหมายถึง ความเชื่ อ ความรู้ สกึ เชิงประเมิ นค่า ที่มีต่อ การแสดงออกด้ าน
พฤติกรรมโดยรวมของบุคคล (Ajzen. 1991; Ajzen; & Fishbein 1975)
จากการประมวลเอกสารเกี่ยวกับเจตคติดงั กล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ เจตคติของบุคคลนัน้
มีผ้ ใู ห้ ความหมายและแบ่งองค์ประกอบของเจตคติไว้ 2 กลุม่ คือ กลุม่ แรกได้ ให้ ความหมายและแบ่ง
เจตคติออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบความรู้เชิงประเมินค่า องค์ประกอบด้ านความรู้ สกึ
และองค์ ป ระกอบด้ านโน้ ม เอี ยงที่ จ ะกระท าหรื อ เจตจานง ส่ว นกลุ่ม ที่ ส องได้ แ บ่งเจตคติ อ อกเป็ น
2 องค์ประกอบโดยไม่ถือเอาความโน้ มเอียงที่จะกระทาหรื อเจตจานงเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของเจตคติ
และเชื่อ ว่าความโน้ มเอี ยงที่จะกระทาเป็ นผลที่เกิดจากแรงกระตุ้นของเจตคติ แต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
เจตคติ ซึ่งการวิจัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ ศึกษาตัว แปรเจตคติ ตามทฤษฎี การกระทาตามแผนของ ไอเซ่น
(Ajzen. 1991) ดังนัน้ จึงให้ ความหมายตามแนวของทฤษฎีดังกล่าว ซึ่งสรุ ปได้ ว่า เจตคติ หมายถึง
ความเชื่อ ความรู้สกึ เชิงประเมินค่า ที่คานึงถึงข้ อดี/ข้ อเสีย ประโยชน์ที่ได้ รับจากการกระทาสิง่ ใดสิง่ หนึง่
ความรู้สกึ เช่น ความชอบ ความพึงพอใจ ทังด้
้ านบวกและลบ โดยเจตคติประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ
คือ 1) ความคิดเชิงประเมินค่า เป็ นการประเมินในภาพรวม ที่มีต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่ามี
ประโยชน์ ข้ อ ดี ห รื อ ข้ อ เสี ย อย่า งไร มากหรื อ น้ อ ยเพี ย งใด 2) ความรู้ สึก เป็ นอารมณ์ ที่ แ สดงถึ ง
ความชอบทางด้ านบวกและความรู้สกึ ไม่ชอบด้ านลบ ที่มีตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การวัดเจตคติต่อการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การวัดเจตคติส าหรั บ การวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการวัดตามกรอบทฤษฎีพ ฤติ กรรมตามแผน
ซึง่ ฟิ ชไบส์ และไอเซ่น (Fishbein; & Ajzen. 1991) กล่าวว่า ในการวัดเจตคติต้องวัดให้ สอดคล้ องกับ
พฤติกรรมที่เจาะจงตามแนวทาง 4 ประการ คือ 1) การบ่งบอกถึงการกระทา (Action) เป็ นการแสดงออกที่
ผู้ตอบแบบวัดจะเข้ าใจได้ อย่างชัดเจน เช่น การอ่าน การวิ่ง การเรี ยนรู้ เป็ นต้ น 2) มี เป้าหมายของการ
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กระทา (Target) เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงเป้าหมายของกิจกรรมว่าคืออะไร เช่น อ่านหนังสือ วิ่งขึ ้นรถ
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น 4) มีบริ บทของการเกิดการกระทา (Context) เช่น อ่านหนังสือ
นิยาย วิ่งขึ ้นรถเมล์ที่อนุสาวรี ย์ชัยสมรภูมิ การเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในการเรี ยนรายวิช าต่างๆ
เป็ นต้ น และ 4) มีช่วงเวลาที่การกระทาเกิดขึ ้น เช่น อ่านหนังสือนวนิยายตอนก่อนนอน วิ่งขึ ้นรถเมล์ที่
อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิในตอนเช้ า เรี ยนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรี ยนเรี ยนรายวิชาต่างๆ ในภาคเรี ยน
ที่ 1 เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ จากการประมวลเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบบวัดเจตคติต่อการ
เรี ยนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ซู และ เซน (Chu; & Chen. 2015) ได้ ทาการวิจัยโดยประยุกต์ ใช้
ทฤษฎีการกระทาตามแผนในการกาหนดตัวแปร และสร้ างแบบวัดเจตคติต่อการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
จ านวน 7 ข้ อ ค าถาม ลัก ษณะแบบวัด เป็ น มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่ เห็ น ด้ วยที่ สุด ถึ ง
เห็นด้ วยที่สุด มี ค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่อ มั่นทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.90 และมี ค่าน ้าหนักองค์ ประกอบอยู่
ระหว่า ง 0.70-0.84 ขณะที่ ลี (Lee. 2010) ได้ ส ร้ างแบบวัด เพื่ อ วัด เจตคติ ที่ มี ต่ อ การเรี ย นด้ ว ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยที่สดุ ถึง เห็นด้ วยที่สดุ
จานวน 3 ข้ อคาถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.91 และมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.85-0.86 และ ธี ระ กุลสวัสดิ์ (2556) ได้ พัฒนาแบบวัดเจตคติต่อการใช้ อี เลิร์นนิ่ง จานวน 20
ข้ อคาถาม ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
โดยแบ่งการวัดเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้เชิงประเมินค่าจากการใช้ อีเลิร์นนิ่ง 2) ความรู้ สกึ ต่อ
อีเลิร์น์นิ่ง และ3) แนวโน้ มในเชิงพฤติกรรมการใช้ อีเลิร์นนิ่ง การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของ
เครื่ องมือ พบว่า มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล ดังนี ้
ค่า ไควสแควร์ เท่ ากั บ 0.28, p-value=0.60, CFA=1.00, GFA=1.00, AGFI= 0.99, RMSEA=0.00,
SRMR=0.01 โดยมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.75, 0.75 และ 0.63 ตามลาดับ
สาหรับการวัดเจตคติต่อการเรี ยนทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยพัฒนา
แบบวัดโดยประยุกต์มาจากแนวคิด ของไอเซ่น (Ajzen. 2006) ร่วมกับการศึกษาแบบวัด ของ ซู และ
เซน (Chu; & Chen. 2015) และแบบวัด ของ ธี ร ะ กุล สวัส ดิ์ (2556) น ามาปรั บ ภาษาและสร้ างข้ อ
คาถามเพิ่มให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย ทาการวัดใน 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความคิดเชิงประเมิน
ค่า 2) ความรู้สกึ ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน)
ถึงจริ งที่สดุ (5 คะแนน) โดยข้ อคาถามทางบวกให้ คะแนน 0 - 5 และข้ อคาถามทางลบให้ คะแนน 5 – 1
ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีเจตคติตอ่ การเรี ยนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า
ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
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งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง เจตคติ ต่ อการเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ความสัมพันธ์ ระหว่างเจตคติตอ่ การเรี ยนทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เจตนาเชิงพฤติกรรม และ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ตามทฤษฎีการกระทาตามแผนนัน้ การแสดงพฤติกรรมได้ รับ
อิ ทธิ พลทางตรงจากเจตนาเชิ งพฤติกรรม ทังนี
้ เ้ จตนาเชิ งพฤติกรรม ก็ จ ะได้ รับอิ ทธิ พลทางตรงจาก
เจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรม เช่นกัน (Ajzen. 1991) และจากการประมวลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า
สุม าร์ ค เฮอริ ค โก้ และพูสนิ ค (Sumak; Hericko; and Pusnik. 2001) ได้ ท าการสังเคราะห์ งานวิจัย
เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง จากงานวิจยั ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์/ อีเลิร์นนิ่ง จานวน 42 เรื่ อง เพื่อทาการสังเคราะห์ถึง ประเภทของกลุม่ ตัวอย่างที่ศึกษา
ประเภทของเทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง ทฤษฎีที่ใช้ ในการศึกษา และความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของตัวแปรต่างๆ
(ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลระหว่างตัวแปร และระดับนัยสาคัญ) ผลการวิจัยที่
เกี่ ยวข้ อ งกับ ความสัม พัน ธ์ ข องตัวแปร พบว่า เจตคติ ต่อ การใช้ มี อิ ท ธิ พ ลทางต่อ เจตนาในการใช้
เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลสูงสุด เท่ากับ 0.90 ต่าสุด
เท่ากับ 0.10 และมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลเฉลี่ย เท่ากับ 0.33 ขณะที่เหลียว; พลาเวีย และ เยน (Liao;
Palvia; & Chen. 2009) ได้ ทาการศึกษาวงจรของพฤติกรรมการยอมรับสารสนเทศ ที่นาไปสูท่ ฤษฎีการ
ใช้ เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยการประยุกต์และบูรณาการตัวแปรจาก โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model: TAM) โมเดลการยื น ยั น ความคาดหวัง (Expectation Confirmation
Model: ECM) และโมเดลการเรี ย นรู้ (Cognitive Model: COG) โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากนิ สิ ต
มหาวิ ท ยาลัย ที่ ใช้ ร ะบบคอมพิ วเตอร์ ในการเรี ย นการสอน (Cyber University System) ในไต้ ห วัน
จานวน 469 คน โดยแบ่งกลุม่ นิสติ ออกเป็ น 3 กลุม่ ตามประสบการณ์การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนรู้
พบว่า เจตคติต่อการใช้ มีอิทธิพลทางตรงต่อ เจตนาในการใช้ อย่างต่อเนื่อง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ทัง้ 3 กลุม่ คือ กลุม่ ที่มีประสบการณ์ในการใช้ น้อยกว่า 6 เดือน กลุม่ ที่มีประสบการณ์ใน
การใช้ 6-12 เดือน กลุ่มที่มีป ระสบการณ์ ในการใช้ มากกว่า 12 เดือ น โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ อิ ทธิ พ ล
เท่ า กั บ 0.32, 0.20 และ 0.45 ตามล าดับ สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ เอลกาเซค; วอง และ ฟั ง
(Elkaseh; Wong; & Fung. 2015) ได้ ทาการศึกษาการยอมรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเครื่ องมือสาหรับ
การสอนและการเรี ยนรู้ โดยการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการยอมรับการใช้ เทคโนโลยี ทาการศึกษาในกลุ่ม
นิสิต และอาจารย์มหาวิทยาลัย ในประเทศลิเบีย พบว่า เจตคติต่อการใช้ มีอิทธิ พลทางตรงต่อ เจตนา
ในการใช้ ทัง้ ในกลุ่ม นิ สิตและอาจารย์ อย่างมี นัยสาคัญ ที่ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ อิ ทธิ พ ล
เท่ากับ 0.50 และ 0.80 ตามลาดับ และการวิจยั ของ ลิน (Lin. 2011) ที่ได้ ทาการศึกษาเจตนาในการใช้
สื่อ อิ เล็ก ทรอนิก ส์ อย่างต่อเนื่ อ งในกลุ่ม นิ สิต ที่ เรี ยนทาง Online ใน Cyber University ของประเทศ
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ไต้ หวัน จานวน 256 คน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ระหว่างกลุม่ เป็ นนิสติ ที่มีประสบการณ์ในการใช้ มาก
และมีประสบการณ์ ในการใช้ น้อย ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการใช้ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาในการใช้ สอื่ อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.90 และ 0.83 ตามลาดับ ขณะที่ กมลวรรณ ประภาศรี สขุ
(2555) ได้ ท าการวิ เคราะห์ โ ครงสร้ างความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมการใช้ วารสาร
อิ เล็ก ทรอนิก ส์ ของนิ สิตบัณ ฑิต ศึก ษา โดยนิ สิตระดับปริ ญ ญาโท จ านวน 495 คน และนิ สิตระดับ
ปริ ญ ญาเอก จ านวน 110 คน รวมทัง้ สิ ้น 615 คน พบว่า เจตคติ ต่อ การใช้ วารสารอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
มีอิ ทธิ พลทางตรงต่อ เจตนาในการใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมี นยั สาคัญ ที่ระดับ 0.01 โดยมี ค่า
สัม ประสิท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล เท่า กับ 0.39 และยังพบว่า เจตคติ ต่ อ การใช้ วารสารอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ อิ ท ธิ พ ล
ทางอ้ อมต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อย่ า งมี นัย ส าคั ญ ที่ ร ะดับ 0.01 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.21
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็ นว่าเจตคติ ต่อ การเรี ย นผ่านสื่อ
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่อ เจตนาเชิ งพฤติ ก รรมและมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่อ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม ดังนันจึ
้ งทาให้ มีหลักฐานเพียงพอที่
ทาให้ ผ้ ูวิจัยคาดการณ์ ว่า 1) เจตคติต่อการเรี ยนผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ มีอิทธิพลทางตรงต่ อ
เจตนาเชิงพฤติกรรม และ 2) มีอิทธิพลทางอ้ อมต่ อพฤติกรรมการเรี ยนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยผ่ านเจตนาเชิงพฤติกรรม จึงได้ กาหนดไว้ เป็ นสมมติฐานของการวิจยั ในครัง้ นี ้ สามารถเขียนเป็ น
แผนภาพแสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ ได้ ดังภาพประกอบ 5
Sumak; Hericko and Pusnik (2001)
กมลวรรณ ประภาศรี สขุ (2555)
Liao; Palvia; & Chen (2009)
วสุพล ตรี โสภากุล (2558)
Lin
(2011)
เจตคติต่อการเรี ยนผ่าน
พฤติกรรมการเรี ยน
เจตนาเชิงพฤติกรรม
สื่ออิเล็กทรอนิ กส์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กมลวรรณ ประภาศรี สขุ (2555)
Elkaseh; Wong & fung ( 2015)

ภาพประกอบ 5 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เจตนาเชิง
พฤติกรรม และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
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3.4 การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง กับเจตนาเชิงพฤติกรรม
ความหมายของการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
ในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ พฤติกรรมของแต่ละบุคคลมักได้ รับอิทธิพลจากสิง่ แวดล้ อม
และสังคมอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมบางอย่างก็อาจกระทาไปโดยไม่ร้ ู ตวั การตกอยู่ภายใต้ อิทธิ พลของ
สิง่ แวดล้ อมนัน้ อาจจะต่างกันไปในแต่ละบุคคล บางคนอาจยอมให้ สงิ่ แวดล้ อมเข้ ามามีบทบาทในชีวิต
มากกว่าคนอื่น เป็ นเหตุให้ การตอบสนองของเขาต่างออกไปแล้ วแต่สถานการณ์และบุคลิกภาพของเขา
เช่น ยอมท าพฤติ กรรมบางอย่างถ้ าผู้สงั่ เป็ น บิ ดา มารดา ในขณะเดี ยวกัน ก็ จ ะปฏิ เสธที่จ ะกระท า
พฤติกรรมเดียวกันถ้ าผู้สงั่ เป็ นบุคคลแปลกหน้ า เป็ นต้ น ซึ่งหมายความว่าในแต่ละสถานการณ์ บุคคล
จะต้ อ งมี การเลือกตัดสินใจที่จะกระทาตามสังคมหรื อสิ่งแวดล้ อ มในระดับใดที่เห็นสมควร (นวลศิริ
เปาโรหิตย์. 2550)
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ตามความหมายใน
ทฤษฎีการกระทาตามแผน ของ ไอเซ่น Ajzen (1991) หมายถึง การรับรู้ ที่มีต่อบุคคลที่มีความสาคัญ
ต่อตนเองว่า สมควรที่จะแสดงออกในพฤติกรรมต่างๆ ออกมาให้ เหมาะสมกับมาตรฐานของคนในกลุม่
หรื อไม่ นอกจากนัน้ นักวิชาการหลายคนได้ ให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้ คีสเลอร์ (นวลศิริ เปาโรหิตย์. 2550:
80; อ้ างอิ งจาก Kiesler. 1996) ให้ ทัศนะของการคล้ อ ยตามกลุ่มอ้ างอิ งว่าเป็ น การที่ บุคคลเปลี่ย น
พฤติกรรม อันเป็ นผลเนื่องมาจากความกดดันของกลุม่ (Group pressure) ซึ่งเมื่อ บุคคลคล้ อ ยตาม
เขาจะเปลี่ยนพฤติ ก รรม หรื อความเชื่ อ จากจุ ด ยืน เดิ ม มามี ค วามรู้ สึก นึกคิ ด เชื่ อ ถื อ หรื อ ปฏิ บัติ ต น
เหมื อ นๆกับที่บุคคลอื่ นในกลุ่มปฏิบัติ สอดคล้ องกับ เวนเคเทส (Venkatesh. 2000: 189) ที่กล่าวว่า
การที่คนส่วนใหญ่ตดั สินใจแสดงออกในพฤติกรรมบางส่วนออกมา แม้ วา่ พฤติกรรมนันไม่
้ ได้ เป็ นสิ่งที่
ตนเองอยากจะกระทาก็ตาม หากบุคคลนันพิ
้ จารณาแล้ วว่าบุคคลรอบข้ างที่สาคัญสาหรับพวกเขาคิด
ว่าเป็ นสิง่ ที่ควรกระทา คนๆ นัน้ อาจยอมรับที่จะกระทาสิง่ นันๆ
้ ก็เป็ นได้ ขณะที่ สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล
(2546) กล่าวถึงการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงว่า จะเกิดขึ ้นในสถานการณ์ ที่บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเองให้ เข้ ากับมาตรฐานหรื อความเชื่อซึง่ เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป หรื อให้ เข้ ากับบรรทัดฐาน (Norms)
ของกลุ่ม เช่น การที่เด็ก วัยรุ่ นมักจะคล้ อ ยตามกลุ่มเพื่ อ นของตนเองเป็ นอย่างมาก ยิ่งกลุ่ม เพื่อ นมี
ความคิด เหมื อนกัน มากเท่า ไรก็ ยิ่งมี อิ ท ธิ พ ลทาให้ ค นในกลุ่ม นัน้ ต้ องคิ ดคล้ อ ยตามมากขึน้ เท่า นัน้
ส่วน พัช รี ดวงจันทร์ (2557) ให้ ความหมายของการคล้ อ ยตามกลุ่มอ้ างอิงในการกระทาพฤติกรรม
(Subjective norm) ว่าเป็ นความรับรู้ วา่ บุคคลที่มีความสาคัญต่อเขาส่วนมากได้ กระทาพฤติกรรม หรื อ
ต้ องการให้ เขากระทาหรื อไม่กระทาพฤติกรรม นอกจากนัน้ นักวิชาการยังได้ ให้ ความหมายของการ
คล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง โดยมีพื ้นฐานจากทฤษฎีการกระทาตามแผนของ ไอเซ่น ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่ศึกษา
ถึงอิ ทธิ พลของปั จจัยต่างๆ ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ หนึ่งในตัวแปรที่เป็ นปั จจัยส่งผลดังกล่าว
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คือ ตัวแปรการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง ซึ่งเป็ นตัวแปรที่ส่งอิทธิ พลทางอ้ อ มต่อพฤติกรรม โดยผ่านตัว
แปรความตังใจในการกระท
้
า นักวิชาการดังกล่าวได้ นิยามความหมายที่สอดคล้ องกับบริ บทงานวิ จยั ที่
ตนเองศึก ษา อาทิ ซองและคิ ม (Song; & Kim 2006: 244) ให้ ค วามหมายไว้ ว่า เป็ นการรั บ รู้ ของ
ผู้ใช้ งานแต่ละคน ที่มีต่อ บรรทัด ฐาน และความคิดเห็นของบุคคลอ้ างอิ งต่างๆ ที่เป็ นสิ่งภายนอกที่
ตนเองรู้จกั ซึ่งรวมไปถึงการใช้ งานบริ การต่างๆ บนโลกเสมือนจริ งเป็ นอย่างดี ส่ว น ปิ ยดา สมบัติวฒ
ั นา
(2550) ให้ ความหมายว่า เป็ นการรับรู้ของบุคคลว่า ผู้ซงึ่ เขาให้ ความสาคัญว่า บุคคลเหล่านันได้
้ ปฏิบตั ิ
หรื อต้ อ งการให้ เขาปฏิบตั ิการออมหรื อไม่ ขณะที่ กมลวรรณ ประภาศรี สขุ . (2555) ให้ ความหมายว่า
เป็ นการรับรู้ ของนิสิตเกี่ยวกับความกดดันทางสังคม (สื่ อ เพื่อน อาจารย์ รุ่ นพี่) มี ความประสงค์ ให้ ใช้
วารสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด จากการประมวลเอกสารดัง กล่า วข้ า งต้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่า
การคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ างอิ ง หมายถึ ง การรั บ รู้ ของบุ ค คลว่า บุ คคลที่ มี ค วามส าคัญ กับ เขามี ค วาม
คาดหวังหรื อต้ องการ ต่อการกระทาพฤติกรรมหรื อไม่กระทาพฤติกรรมของเขา อย่างไร มากน้ อยเท่าไร
โดยบุคคลที่มีความสาคัญกับเขานัน้ อาจจะเป็ น บิดา มารดา เพื่อน อาจารย์ผ้ สู อน เจ้ านาย เป็ นต้ น
ประเภทของการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
จากความหมายของการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงจะเห็นได้ ว่า การคล้ อยตามนันจะเกิ
้
ดขึ ้น
ในเหตุการณ์ที่บุคคลเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเองให้ เข้ ากับมาตรฐาน หรื อความเชื่อซึง่ เป็ นที่ยอมรับกัน
โดยทัว่ ไป หรื อ บุคคลที่มีความสาคัญ กับเขามี ความคาดหวังหรื อต้ อ งการ ต่อ การกระทาพฤติกรรม
หรื อไม่กระทาพฤติกรรม อย่างไร มากน้ อยเท่าไร ทังนี
้ ้ ดัช และเจอราร์ ด (นพมาศ อุ้งพระ. 2555: 156157; อ้ างอิงจาก Deutsch; & Gerard. 1955) ได้ แบ่งประเภทของการคล้ อยตามหรื ออิทธิ พลทางสังคม
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) อิทธิพลทางปทัสฐาน (Normative influence) การคล้ อยตามประเภทนี ้
เป็ นการกระทาของบุคคลเพื่อให้ เป็ นที่ชื่นชอบและยอมรับของคนในสังคม ทังนี
้ ้เพราะการอยู่ร่วมกัน
ของบุคคลจะต้ องยอมรับความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ และพฤติกรรมร่ วม เพื่อลดความขัดแย้ งและเพิ่ม
การอยู่ร่วมอย่างสมานฉันท์ ด้ วยเหตุนี ้บุคคลจึงเรี ยนรู้ ในการที่จ ะทาตามกฎของกลุม่ เวลาเห็นผู้อื่ น
กระทาบุคคลมีแนวโน้ มที่จะกระทาตามถ้ าเกิดผลดี 2) อิทธิพ ลของข้ อมูล (Information influence)
เป็ นการกระทาตามกลุ่มหรื อคนอื่ นเนื่อ งจากบุคคลนันคิ
้ ดว่ากลุ่มหรื อ คนอื่ นรู้ ดีกว่า การไม่มี ข้อ มูล
การไม่ร้ ู ทาให้ บุคคลพร้ อมที่จะรับอิทธิพลของข้ อมูลที่มีคนให้ บางครัง้ บุคคลให้ น ้าหนักแต่ข้อมูลที่คน
อื่นให้ มากกว่าสิ่งที่ตนเห็น นอกจากนันสภาพความคลุ
้
มเครื อทาให้ คนมีความอ่อนไหว ถูกอิทธิ พลของ
คนอื่นได้ ง่าย โดยที่อิทธิ พลแบบปทัสฐานนัน้ เป็ นการสร้ างการยอมรับแบบการจายอมทาตามสั งคม
(Public compliance) เป็ น การกระทาของบุค คลโดยที่ บุค คลไม่ ได้ คิ ดว่ากลุ่ม หรื อ คนอื่ นผิ ดหรื อ ถูก
แต่เป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็ นแกะดาของกลุม่ หลีกเลีย่ งการถูกปฏิเสธ หลีกเลีย่ งการเจอกับ
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ความรู้ สึกเป็ นศัตรู หรื อถูกทาโทษด้ วยวิธีต่างๆ ส่วนอิ ทธิ พลของข้ อ มูล เป็ นเรื่ องของการยอมรับส่วน
บุ คคล (Private acceptance) เป็ น ความเชื่ อ ของบุ ค คลว่า กลุ่ม หรื อ คนอื่ น นัน้ คิ ด หรื อ กระท าสิ่งนัน้
ถูกต้ อง (สิทธิโชค วรานุสนั ติกลู . 2546; นพมาศ อุ้งพระ. 2555)
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
การคล้ อยตามกลุม่ ของบุคคลนัน้ อาจเป็ นการคล้ อยตามที่เป็ นการจายอมทาตามสังคม
และอาจเป็ นการคล้ อยตามเพราะเป็ นเรื่ องของการยอมรับส่วนบุคคล ซึ่งเบื ้องหลังของการคล้ อยตาม
ดังกล่าวนัน้ อาจมีปัจจัยสาเหตุที่กระตุ้นหรื อส่งเสริ มให้ บุคคลกระทาพฤติกรรมบางอย่าง ทังนี
้ ้ สิทธิโชค
วรานุสนั ติกลู . (2546) ได้ สรุปปั จจัยสาเหตุที่สง่ ผลต่อการคล้ อยตามจากการวิจยั ต่างๆ ดังนี ้
1. กลุม่ อ้ างอิง (Reference Group) กับการคล้ อยตาม ซึง่ กลุม่ อ้ างอิงนันหมายถึ
้
ง กลุม่ ที่
บุคคลคนนันคิ
้ ดว่าเหมือนกับตนเอง หรื ออยากจะเป็ นเหมือนเขาเหล่านันในคุ
้ ณลักษณะบางประการ
เช่น ค่านิยม เจตคติ ความเชื่อ หรื อพฤติกรรมที่แสดงออกมา ทังนี
้ ้ “บุคคลจะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งของ
เขาเท่านัน้ ” เช่น นิสิตจะคล้ อยตามความคิด ค่านิยม และทาตามดารา นักแสดง นักร้ อง มากกว่านัก
ธุรกิจ เพราะเป็ นกลุม่ อ้ างอิงของเขา วัยรุ่นยอมมีเจตคติ ความคิด และกระทาตามกลุม่ เพื่อนสนิทมาก
ว่าทาตามคาสอนของครู พ่อแม่ เพราะเพื่อนเป็ นกลุม่ อ้ างอิงสาคัญกว่า นิสิตมหาวิทยาลัยอาจมีคณะ
ของตนเองเป็ นกลุ่มอ้ างอิ งว่าต้ องประพฤติตัวแบบคณะที่ตนเองสังกัด หรื อ มี มหาวิทยาลัยเป็ นกลุ่ม
อ้ างอิง เป็ นต้ น
2. ขนาดของกลุม่ กับการคล้ อยตาม ผลการวิจยั ของนักจิตวิทยา พบว่า การคล้ อยตามจะ
เกิ ด ขึน้ มากขึน้ มากขึน้ เรื่ อ ยๆตามจ านวนคนที่ เพิ่ ม ขึ ้นในกลุ่ม ก็ จ ริ ง แต่จ ะมี จุด หนึ่งที่ เป็ น จุด อิ่ ม ตัว
ภายหลังจากจุดนี ้ไปการคล้ อยตามจะเริ่ มลดน้ อยลง และพบว่ากลุม่ ที่มีขนาด 3-5 คน เป็ นขนาดที่ทา
ให้ คนในกลุม่ เกิดการคล้ อยตามสูงสุด และได้ ข้อสรุ ปว่า จานวนคนในกลุม่ ที่ทาให้ เกิดการคล้ อยตามไม่
สาคัญเท่ากับจานวนคนหรื อกลุม่ ที่แสดงให้ บุคคลเห็นว่า พฤติกรรมของเขาเป็ นอิสระ เพราะจานวนคน
ที่มีมากและทุกคนทาพฤติกรรมอย่างเดียวกัน อาจทาให้ บุคคลเกิดความคิดว่ากาลังถูกกดดัน จึงเกิด
การต่อต้ านขึ ้นมาแทนการคล้ อยตาม
3. พันธมิตรกับการคล้ อยตาม ผลจากการสังเคราะห์รายงานการวิจยั หลายเรื่ อง แสดงให้
เห็นว่าความเห็นของเสียงส่วนน้ อยจะทาให้ เกิดการคล้ อ ยตามเมื่อ เป็ นแบบการยอมรับความคิดเห็น
อย่างจริ งใจเพราะข้ อมูล (Information Social Influence) ที่คนในกลุม่ เสียงส่วนน้ อ ยได้ เสนอให้ กลุ่ม
ใหญ่ ลองคิดทบทวนจนเกิดความเข้ าใจและยินยอมที่จ ะเปลี่ยนความคิดเห็นคล้ อ ยตามคนส่วนน้ อ ย
ซึง่ เมื่อใดก็ตามถ้ ามีคนหนึ่งในกลุม่ แสดงความแตกต่างในท่ามกลางกลุม่ ที่มีการคล้ อยตามอยู่ บุคคลที่
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กาลังจะตัดสินใจว่าจะคล้ อยตามกลุ่มดี หรื อ ไม่ ส่วนมากจะตัดสินใจเลิกคล้ อ ยตามเนื่อ งจากเขามี
ตัวอย่างของการไม่คล้ อยตามให้ เห็น
4. การแลกเปลี่ ย นทางสัง คม (Social Exchange) กั บ การคล้ อ ยตาม แนวคิ ด ทาง
จิตวิทยาสังคมที่สาคัญแนวคิดหนึ่ง คือ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory)
ที่กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า การที่บุคคลจะมี ปฏิสมั พันธ์ (Interaction) กันนันยอมจะนึ
้
กถึงการลงทุนและ
ผลตอบแทนจากปฏิสมั พันธ์ นนั ้ โดยในการติดต่อสมาคมกันจะต้ องมีทงการที
ั้
่ตนเองเป็ นฝ่ ายให้ และ
ต้ องได้ รับกลับคืนมาด้ วย ผลที่ได้ รับกลับคืนมาจะเป็ นแรงเสริ มให้ ติดต่อสมาคมกันต่อไป หรื อกล่าวได้
ว่า “การคล้ อยตามเป็ นการแลกเปลีย่ นเพื่อที่จะได้ รับการยอมรับและการสนับสนุนจากคนอื่น”
5. วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการคล้ อยตาม นักจิตวิทยาสังคมในหลายประเทศ ได้ ทาการ
วิจยั เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการคล้ อยตามข้ ามวัฒนธรรม ด้ วยความเชื่อว่าการที่บุคคลได้ รับการเลี ้ยงดู
ในวัฒ นธรรมที่ต่า งกันย่อมมี ผลกระทบต่อพฤติกรรมการคล้ อยตามอย่างแน่นอน ผลการวิจัยพบว่า
สนับสนุนความเชื่อดังกล่าว จึงสรุปได้ วา่ “สังคมใดหรื อประเทศใดที่มีวฒ
ั นธรรมเป็ นแบบเน้ นความเป็ น
ปั จเจกบุคคล (Individualism) ก็จะมีการคล้ อยตามคนอื่นน้ อยกว่าคนในสังคมที่เน้ นการรวมหมู่พวก
(Collectivism)” ไม่วา่ การวิจยั ใช้ วิธีการแบบใดก็จะให้ ผลการวิจยั เป็ นแบบนี ้
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงนัน้ เป็ นการรับรู้
ของบุ คคลว่า บุคคลที่มีความสาคัญ กับเขามี ค วามคาดหวังหรื อ ต้ อ งการ ต่อ การกระท าพฤติกรรม
หรื อไม่กระทาพฤติกรรมของเขา อย่างไร มากน้ อยเท่าไร โดยบุคคลที่มีความสาคัญกับเขานัน้ อาจจะ
เป็ น บิดา มารดา เพื่อน อาจารย์ผ้ สู อน เจ้ านาย เป็ นต้ น สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ให้ ความหมาย
ของการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิ ง ว่าหมายถึง การรั บรู้ ของนิสิตระดับปริ ญ ญาตรี ที่ได้ รับอิ ทธิ พลจาก
แบบอย่ างหรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามส าคัญ หรื อ มี ค วามหมายต่อ ตัว นิ สิต ว่า มี ค วามคิ ด เห็ น ความเชื่ อ
ความต้ องการ ต่อ การแสวงหาความรู้ หรื อ เรี ยนรู้ ผ่า นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ เพื่ อ สนับ สนุน การเรี ยนใน
รายวิช าต่างๆ ให้ เกิ ดการพัฒ นาและต่อ ยอดองค์ ความรู้ อย่างไร ทังนี
้ ้ บุคคลดังกล่าวมีส่วนผลักดัน
กระตุ้ น หรื อ จู งใจให้ นิ สิต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ได้ ก ระท าหรื อ ไม่ ก ระท าพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในการวิจัยครัง้ นี ้การคล้ อยตามกลุม่ บุคคลที่เป็ นกลุม่ อ้ างอิง ได้ แก่ 1) การคล้ อยตาม
เพื่อน หมายถึง การรับรู้ของนิสิตเกี่ยวกับอิ ทธิ พลจากการกระตุ้น จู งใจ หรื อ แบบอย่าง จากเพื่อนที่มี
ความสาคัญกับตัวนิสติ ในการตัดสินใจกระทาหรื อไม่กระทาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ผา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
เช่น ได้ รับคาแนะนาจากเพื่อน เรี ยนรู้ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตามกลุม่ เพื่อนสนิท กลุม่ เพื่อนร่วมกิจกรรม
กลุม่ /งานกลุม่ หรื อเรี ยนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเพื่อน เพราะเห็นว่าเพื่อนเข้ าใจในเนื ้อหาที่เรี ยนรู้
มากขึ ้น เป็ นต้ น 2) การคล้ อยตามอาจารย์ผ้ สู อน หมายถึง การรับรู้ ของนิสติ เกี่ยวกับอิทธิ พลจากการ
กระตุ้น จูงใจ หรื อแบบอย่างจากอาจารย์ผ้ สู อนในรายวิชานันๆ
้ ในการตัดสินใจกระทาหรื อไม่กระทา
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พฤติ กรรมการเรี ยนรู้ ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ เช่น ได้ รับค าแนะนาจากอาจารย์ ผ้ ูสอน เรี ยนรู้ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จากความคาดหวังของอาจารย์ผ้ สู อน จากกระบวนการหรื อกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
กาหนดจากอาจารย์ผ้ สู อน เป็ นต้ น
การวัดการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
จากการประมวลเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบบวัดการคล้ อยตามกลุม่
อ้ างอิง พบว่า ออกาตานี; ฮูโบน่า; และ หวัง (Al-Gahtani; Hubona; & Wang. 2007) ได้ สร้ างแบบวัด
การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยที่สดุ ถึ ง
เห็นด้ วยที่ สุด โดยมี ข้อค าถามจ านวน 3 ข้ อ ค าถาม คือ “คนที ่มีความสาคัญ ต่อ ฉัน คิ ดว่าฉันควรใช้
คอมพิ วเตอร์ ” “คนที ่มี ความส าคัญ ต่อ ฉันต้อ งการให้ฉ ันใช้คอมพิ วเตอร์ ” “คนทัว่ ไปเห็ น ว่าฉันจะมี
คุณค่าหากฉันใช้คอมพิ วเตอร์ ” โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่นทั ้งฉบับ เท่ากับ 0.95 ขณะที่ ซุ ง ยวน
ปาร์ ค (Sung Youl Park. 2009) ก็ ได้ ทาการสร้ างแบบวัดการคล้ อ ยตามกลุม่ อ้ างอิง ลักษณะแบบวัด
คล้ ายกับแบบวัดของ ออกาตานี; ฮูโบน่า; และ หวัง (Al-Gahtani; Hubona; & Wang. 2007) โดยแบบ
วัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยที่สดุ ถึง เห็นด้ วยที่สดุ โดยมีข้อคาถามจานวน
3 ข้ อคาถาม มีคา่ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.89 และแบบวัด ธี ระ กุลสวัสดิ์ (2556) ที่
ได้ สร้ างแบบวัดการคล้ อยตามกลุ่ม อ้ างอิ ง เพื่ อ ทาการวัดการคล้ อ ยตามกลุ่มอ้ างอิ งของนิสิตระดับ
ปริ ญญาตรี ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ น้อยที่สดุ ถึง มากที่สดุ แบ่งการ
วัดออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ การคล้ อยตามเพื่อน การคล้ อยตามสังคม และการคล้ อยตามบุคคลที่
เคารพนับถือ มีคา่ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.895 และได้ ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่า โมเดลการวัดมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้ อง
คื อ ค่ า ไควสแควส์ = 1.69 df= 1, p= 1.9, CFI= 0.99, GFI= 0.99, AGFI= 0.99, RMSEA= 0.04,
SRMR= 0.02
สาหรับการวัดการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ของการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดขึ ้นจาก
ทฤษฎีการกระทาตามแผน ของไอเซ็น (Ajzen. 2006) ร่ วมกับ การศึก ษาแบบวัดของ ธี ระ กุลสวัสดิ์
(2556) น ามาปรั บ ภาษาและสร้ างข้ อ คาถามเพิ่ม ให้ เหมาะสมกับ บริ บ ทของงานวิจัย ท าการวัด ใน
2 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การคล้ อยตามเพื่อน 2) การคล้ อยตามอาจารย์ผ้ ูสอน ลักษณะเป็ นมาตรา
ประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งที่สดุ (5 คะแนน) โดยข้ อคาถามทางบวกให้
คะแนน 0 - 5 และข้ อคาถามทางลบให้ คะแนน 5 – 0 ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ น
ผู้ที่ได้ รับอิทธิ พลหรื อคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงมากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ ความสัมพันธ์ ระหว่ าง การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง เจตนา
เชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พบว่า ลี (Lee. 2010) ได้ ทาการศึกษา
ตัวแปรทานายเจตนาในการเรี ยนด้ วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์ใช้ กรอบตัวแปรตาม
ทฤษฎีการกระทาตามแผน ร่วมกับโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี และโมเดลยืนยันความคาดหวังในการ
ใช้ เทคโนโลยี (ECM: Expectation-Confirmatory Model) โดยทาการศึกษาในกลุม่ นิสติ ระดับปริ ญญา
ตรี ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ของไต้ หวัน จานวน 363 คน ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรตัวแปรการ
คล้ อ ยตามกลุ่มอ้ างอิ ง เป็ นหนึ่งในตัวแปรที่ส่งผลต่อ เจตนาในการเรี ยนด้ วยสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์อ ย่าง
ต่อเนื่อง อย่างมี นยั สาคัญที่ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล เท่ากับ 0.14 สอดคล้ อ งกับการ
วิจัยของ เหลียว; เซน และ เยน (Liao; Chen; & Yen. 2007) ได้ ศึกษาทฤษฎีการกระทาตามแผน และ
ความพึงพอใจของลูกค้ าในการใช้ บริ การออนไลน์ โดยการบูรณาการโมเดลตามทฤษฎีการกระทาตาม
แบบแผน และโมเดลการยืนยันความคาดหวังการใช้ ระบบสารสนเทศต่อเนื่อง (ECM) พบว่า การคล้ อย
ตามกลุ่มอ้ างอิง มี อิทธิ พลทางตรงต่อ เจตนาในการใช้ บ ริ การออนไลน์ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01 มีคา่ สัมประสิทธิ์ อิทธิพล เท่ากับ 0.16 โดยที่ตวั แปรที่เกิดจากการบูรณาการโมเดลดังกล่าว
ประกอบด้ วย ความพึงพอใจ การรับรู้ถึงประโยชน์ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และการรับรู้ การควบคุม
พฤติกรรม ร่ วมกันทานาย ความตัง้ ใจในการใช้ บริ การออนไลน์ ได้ ร้อยละ 70 สอดคล้ อ งกับ ปาร์ ค
(Park. 2009) ได้ ทาการศึกษาเจตนาในการเรี ยนด้ วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนิสติ มหาวิทยาลัย โดยการ
ประยุกต์ใช้ โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี ในการกาหนดตัวแปรและวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ กลุม่ ตัวอย่าง
คือ นิสิตมหาลัย Konkun ในเกาหลีใต้ จานวน 650 คน ผลการวิจัยพบว่า การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิ ง
มีอิ ทธิ พลทางตรงต่อ เจตนาเชิงพฤติกรรม อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เท่ากับ 0.18 นอกจากนี ้ ธีระ กลุสวัสดิ์ (2556) ได้ ทาการพัฒนาโมเดลการใช้ อีเลิร์นนิ่งของนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิตระดับปริ ญญาตรี ผลการวิจัย พบว่า โมเดลที่สร้ างขึ ้นมี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และพบว่าในตัวแปรการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ส่งผลต่อความ
ตังใจในการใช้
้
อิเลิร์นนิ่ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พล เท่ากับ
0.30 และยังพบว่า การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการใช้ อิเลิร์นนิ่ง โดยผ่าน
ความตังใจในการใช้
้
อิ เลิร์นนิ่ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล
ทางอ้ อม เท่ากับ 0.10 สอดคล้ องกับการ วสุพล ตรี โสภากุล (2558) ที่ได้ ทาการศึกษากระบวนการ และ
ปั จ จัยเชิ งสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจในกลุ่มผู้บริ โภคคนไทย โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการกระทาตามแบบแผน ร่ วมกับแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model: TAM) เป็ นทฤษฎีหลักในการพัฒนาโมเดล ผลการวิจยั พบว่า การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงที่มีต่อ
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พฤติกรรมความยึดมั่นผูกพัน มีอิทธิ พลทางตรงต่อความตังใจที
้ ่จะแสดงพฤติกรรมความยึดมั่นผูกพัน
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล เท่ากับ 0.53 และพบว่า การคล้ อ ย
ตามกลุ่ม อ้ างอิ งที่ มีต่อพฤติกรรมความยึดมั่นผูกพัน มี อิ ทธิ พ ลทางอ้ อ มต่อ พฤติกรรมยึดมั่น ผูกพัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.37
จากการประมวลเอกสารดัง กล่าวข้ า งต้ น แสดงให้ เห็ นว่าการคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ า งอิ ง
เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ และมีอิทธิ พลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
พฤติ กรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิก ส์ โดยผ่านเจตนาเชิ งพฤติกรรม ดังนันจึ
้ งท าให้ มี หลักฐาน
เพียงพอที่ทาให้ ผ้ ูวิจัยคาดการณ์ ว่า 1) การคล้ อยตามกลุ่ มอ้ างอิงมีอิทธิ พ ลทางตรงต่ อเจตนา
เชิงพฤติกรรม 2) มีอิทธิพ ลทางอ้ อมต่ อพฤติกรรมการเรี ยนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่ าน
เจตนาเชิงพฤติกรรม จึงได้ กาหนดไว้ เป็ นสมมติฐานของการวิจยั ในครัง้ นี ้ สามารถเขียนเป็ นแผนภาพ
แสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ ได้ ดังภาพประกอบ 6
Liao; Chen; & Yen (2007)
Lee (2010)
Park (2009)
พฤติกรรมการเรี ยน
การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
เจตนาเชิงพฤติกรรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ธีระ กลุสวัสดิ์ (2556)
อ้ างอิง
ธีระ กลุสวัสดิ์ (2556)
วสุพล ตรี โสภากุล (2558)
วสุพล ตรี โสภากุล (2558)

ภาพประกอบ 6 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง เจตนาเชิงพฤติกรรม และ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3.5 การควบคุ ม ตน กั บ เจตนาเชิ งพฤติ ก รรมและพฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
ความหมายของการควบคุมตน (self-control)
การควบคุม ตน (self-control) เป็ น วิธี ก ารที่ บุ ค คลใช้ ค วามสามารถของตนเองในการ
ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในปั จจุบนั ให้ เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในอนาคต โดยการเลือ ก
แสดงพฤติกรรมบางอย่างที่พงึ พอใจ และลดพฤติกรรมที่ไม่พงึ พอใจ คาว่า “ การควบคุมตนเอง” มีชื่อ
เรี ยกหลายลักษณะตามลาดับ คือ เรี ยกว่า การเปลีย่ นแปลงตนเอง (self-change) การจัดการตนเอง
(self-management) การปรับตนเอง (Self-modification) การกากับตนเอง (self-regulation) และการ
บริ หารพฤติกรรมตนเอง (self-administered behavior) (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2556: 327; อ้ างอิงจาก
Schimidt. 1976; Stuart. 1977; Watson; & Tharp. 1977; Schwartz; & Shapiro. 1976; Wheeler.
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1976; Williams; & Long. 1975) โดยค าว่ า การ “ควบคุ ม ตนเอง” มี นั ก วิ ช าการหลายท่ า นได้ ให้
ความหมายไว้ อ ย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น สกิ น เนอร์ (Skinner. 1953: 230) ได้ อ ธิ บ ายสรุ ป
ใจความสาคัญว่า การควบคุมตนเองมักเกิดขึ ้นบ่อยครัง้ ซึ่งบุคคลจะทาการควบคุมพฤติกรรมของตน
เมื่อการตอบสนองนันให้
้ ผลกรรมที่ขดั แย้ งกัน คือ ผลกรรมที่เป็ นการเสริ มแรงทางบวกและผลกรรมที่
เป็ นการลงโทษ แบนดูร่า (Bandura. 1977:140) กล่าวว่าการควบคุมตนเอง หมายถึง เป็ นความสามารถ
ในการกาหนดตนเองของบุคคล ด้ านความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทาให้ เป็ นไปในทิศทางที่
บุคคลต้ องการ ไม่วา่ จะเผชิญอุปสรรคใดๆ หรื อ อยู่ในสถานการณ์ ที่เกิดปั ญหาความขัดแย้ งในใจ และ
มีการให้ ความหมายเพิ่มเติมจาก โรเซนบอม (Rosenbaum. 1980: 109-121) กล่าวไว้ ว่า เป็ นความสามารถ
ของบุคคลที่จะไม่กระทาบางชนิด หรื อความสามารถที่จะกระทาพฤติกรรมด้ วยเหตุผลและความอดทน
เพื่ อ ให้ เกิ ดผลดีตามที่ต้องการหรื อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีที่อ าจเกิ ดขึ ้น ตลอดจนสามารถในการจัดการ
สภาพแวดล้ อม เพื่อให้ เกิดพฤติกรรมตามที่บุคคลตังใจไว้
้
แม้ วา่ บุคคลนันต้
้ องเผชิญกับปั ญหาอุปสรรค
หรื อ อยู่ในสภาวะที่ เกิ ด ปั ญ หาความขัด แย้ งภายในใจ นอกจากนี ้ ทางเน่ บอมไอสเตอร์ และบู น
(Tangney; Baumeister; & Boone. 2004: 275) ยั ง ก ล่ า ว ว่ า ก า รค ว บ คุ ม ต น เอ ง ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถที่จะเอาชนะหรื อเปลี่ย นการตอบสนองข้ างในให้ ดี ยังยังพฤติ
้
กรรมที่โน้ มเอี ยงที่ไม่พึง
ปรารถนา และระงับการแสดงออกจากสิ่งที่กระตุ้น และประทีป จินงี่ (2540: 123) ได้ ให้ ความหมาย
ของการควบคุม ตนเองว่า เป็ นกระบวนการที่ บุ ค คลใช้ วิ ธี ห นึ่ งวิ ธี ก ารใดหรื อ หลายวิ ธี รวมกัน เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไปสู่พฤติ กรรมที่พึงประสงค์ โดย
บุคคลนันเป็
้ นผู้กาหนดเป้าหมาย กระบวนการที่จะนาไปสูเ่ ป้าหมายและควบคุมตัวแปรทังภายในและ
้
ภายนอกของบุคคล อันจะมีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนมีการประเมินเป้าหมายด้ วย
ตัวเอง
ส าหรั บ ปั ญ หาที่ มั ก จะพบกัน อยู่เสมอๆ ในการปรั บ พฤติ ก รรมคื อ ปั ญ หาการคงอยู่
(Maintenance) และการแผ่ขยาย (Generalization) ของพฤติกรรมหลังจากพฤติกรรมเป้าหมายนันได้
้
เปลี่ยนแปลงไปแล้ ว ทัง้ นีเ้ นื่องจากพบว่าพฤติกรรมเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปนันมั
้ กจะเกิ ดขึ ้นใน
ระยะเวลาหนึ่ง แล้ วจะค่อยๆ หายไปหรื อไม่ก็จะเกิ ดในภาพเจาะจงเท่านัน้ เมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญกับสภาพ
ปั ญ หาที่ ใกล้ เคี ย งกัน ก็ ไม่ ส ามารถที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมเป้ า หมายได้ เนื่ อ งจากในชี วิต ประจ าวัน
สภาพแวดล้ อมของเรานัน้ เปลี่ย นแปลงไปทุก วัน ผลที่ ต ามมาคื อ พฤติก รรมที่ ถูก ปรั บ นัน้ คงอยู่ใน
ระยะเวลาอันสันและการแผ่
้
ขยายของพฤติกรรมก็จะไม่เกิดขึ ้น ดังนัน้ นักปรับพฤติกรรมก็จะต้ องคอย
ปรั บ พฤติ กรรมของบุ ค คลที่ เข้ ารั บ การปรั บ พฤติ กรรมตลอด อัน เป็ น เงื่อ นไขที่ เป็ นไปไม่ ได้ เพื่ อ ให้
พฤติกรรมนันคงอยู
้
่และแผ่ขยายได้ เทคนิคการปรับพฤติกรรมที่สามารถนามาปรับใช้ เพื่อ แก้ ปัญหา
ก็คือ “เทคนิคการควบคุมตน” ซึ่งเป็ นวิธีการที่ทาให้ บุคคลมีความสามารถในการกาหนดตนเองในด้ าน
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ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทาให้ เป็ นไปในทิศทางที่บุคคลต้ องการ โดยใช้ กระบวนการวิธี
หนึง่ วิธีใดหรื อหลายวิธีรวมกันเพื่อให้ ได้ ผลกรรมที่พึงประสงค์หรื อทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของตนเอง โดยบุคคลนันเป็
้ นผู้กาหนดเป้าหมาย กระบวนการที่จะนาไปสูเ่ ป้าหมาย ตลอดจนมีการ
ประเมินเป้าหมายด้ วยตัวเอง (แสดงรายละเอียดไว้ ในการวิจยั ระยะที่ 2
จากการประมวลเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า วข้ างต้ น พบว่ า การควบคุ ม ตนเอง
เป็ นความสามารถในการกาหนดตนเองของบุคคล ด้ านความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทาให้
เป็ นไปในทิ ศ ทางที่ บุ ค คลต้ อ งการแม้ ว่ า จะเจอปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคใดๆ ก็ ต าม โดยสามารถใช้
กระบวนการวิธีหนึ่งวิธีใดหรื อหลายวิธีรวมกันเพื่อให้ ได้ ผลของการกระทาที่พึงประสงค์ หรื อทาให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง สาหรับการวิจัยในครัง้ นี ้ให้ ความหมายของ การควบคุม ตน
ว่าหมายถึง ความสามารถของนิสติ ในการเตือนตนเอง การควบคุมกากับตนเอง เพื่อให้ ตนเองสามารถ
เรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาต่างๆ ประสบผลสาเร็ จตามที่คาดหวัง เช่น ควบคุมตนให้ หมั่น
สังเกตตนเองถึงการใช้ เวลาในการเรี ยนแต่ละวัน การเตือนตนเองให้ มีการแสวงหาแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์
เพิ่มเติม แม้ เกิดปั ญหาอุปสรรคในการเรี ยนก็สามารถกากับตนเองให้ เรี ยนอย่างต่อเนื่องจนจบเนื ้อหา
บทเรี ยน เป็ นต้ น
การวัดการควบคุมตน
จากการประมวลเอกสาร และงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การสร้ างแบบวัด เกี่ ย วกับ การ
ควบคุม ตน พบว่า คิ ม และคนอื่ น ๆ (Kim; et al. 2017) ก็ ได้ ท าการสร้ างแบบวัด การควบคุม ตน
มี ลกั ษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จ ริ งเลย ถึง จริ งที่สุด โดยมี ตัวอย่างข้ อ
คาถาม คือ “มันเป็ นความยากลาบากสาหรับฉันในการเลิกทานิสยั ที่ไม่ดี ” “ฉันเป็ นคนฟุ้งซ่านได้ ง่าย”
และ “ฉันจะปฏิเสธสิง่ ที่ไม่ดีสาหรับฉัน ถึงแม้ ว่าคนอื่นจะสนุกกับสิง่ นัน”
้ โดยแบบวัดนี ้มีคา่ สัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.83 ขณะที่เอ็นกิน (Engin. 2017) ได้ สร้ างแบบวัดการควบคุมตนในการ
เรี ยนออนไลน์ ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยที่สดุ ถึง เห็นด้ วยที่สดุ
โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่นทั ้งฉบับ เท่ากับ 0.85 และนงนุช โรจนเลิศ (2553) ซึ่งได้ ทาการวิจัย
เรื่ อ ง “การศึกษาตัว แปรที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การควบคุม ตนเองของนักเรี ย นวัย รุ่ น ” ได้ สร้ างแบบวัด การ
ควบคุม ตนเองโดยแปลและปรั บปรุ งจากแบบวัดการควบคุมตนเองของ โรเซนบอม (Rosenbaum.
1980) ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย ถึง จริ ง เมื่อตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือแล้ วผลปรากฏว่า มีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.84
สาหรั บ การวัด เจตนาเชิ งพฤติ ก รรม ของการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิจัย พัฒ นาแบบวัด ขึน้ จาก
แนวคิดการควบคุมตน ร่วมกับการศึกษาแบบวัดของ คิม และคนอื่นๆ (Kim; et al. 2017) นามาปรับ
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ภาษาและสร้ างข้ อ คาถามเพิ่ มให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย ทาการวัด ลักษณะเป็ น มาตรา
ประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึงจริ งที่สดุ (5 คะแนน) โดยข้ อคาถามทางบวกให้
คะแนน 0 - 5 และข้ อคาถามทางลบให้ คะแนน 5 – 1 ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้
ที่มีการควบคุมตนมากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งการควบคุ ม ตน เจตนาเชิ ง
พฤติกรรม และพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ระหว่างการควบคุมตน เจตนาเชิง
พฤติกรรม และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ พบว่า คิม และคนอื่นๆ (Kim; et al. 2017)
ได้ ทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาอิทธิ พลของการควบคุม ตนเองต่อ พฤติกรรมต่างๆ ทังพฤติ
้
กรรมที่พึง
ประสงค์ แ ละพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ พบว่ า บุ ค คลที่ มี การควบคุ ม ตนเองในระดั บ สู ง นั น้ มี
ความสัมพันธ์ กบั ผลลัพธ์ ในทางบวก เช่น การเพิ่มของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผลกระทบเชิงบวกทาง
สัง คม พฤติ ก รรมการท างานทางด้ านวิ ช าการ ส่ว นบุ ค คลที่ มี ก ารควบคุ ม ตนในระดับ ต่ า จะมี
ความสัมพันธ์ กับความก้ าวร้ าวที่เพิ่มขึ ้น การติดอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น ส่วนการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
นิสิตมหาวิทยาลัย พบว่า กลุม่ นิสติ ที่มีการควบคุมตนเองในระดับสูงจะตระหนักถึงกระบวนการเรี ยนรู้
และประสบความสาเร็ จในการปรับสมดุลของการปฏิบตั ิงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ แล้ ว
เสร็ จ ในทางตรงกันข้ าม นิสิตที่มีความสามารถในการควบคุมตนเองในระดับต่า จะมีปัญหาเกี่ยวกับ
การตระหนักถึงกระบวนการเรี ยนรู้ ทาให้ เกิดพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่ ง จากการทบทวนวรรณกรรม
ดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ การควบคุมตนเป็ นปั จจัยสาเหตุที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมของบุคคล สอดคล้ อง
กับการวิจัยของ ริ ดเดอร์ และคนอื่ นๆ (Ridder; et al. 2012) ได้ ท าการสังเคราะห์ งานวิจัยด้ วยการ
วิ เ คราะห์ เมตต้ าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความสัม พั น ธ์ ข องตั ว แปรการควบคุ ม ตนและพฤติ ก รรมต่ า งๆ
จากการศึกษางานวิจัยจานวน 102 เรื่ องพบว่าค่า effect size เฉลี่ยความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรการ
ควบคุมตนเองและพฤติกรรมทัง้ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น พฤติกรรมการกินและควบคุมน ้าหนัก
พฤติกรรมด้ านการเรี ยน พฤติกรรมด้ านการท างาน และไม่พึ่งประสงค์ เช่น พฤติกรรมการสูบบุห รี่
พฤติก รรมการดื่ มเครื่ องดื่ม ที่ มีแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัย เป็ นต้ น เท่ากับ 0.26
ขณะที่ เฮ็คเกอร์ (Hagger. 2013) ได้ พฒ
ั นารูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการควบคุมตนที่สง่ ผล
ต่อเจตนาเชิ งพฤติกรรมและพฤติกรรม จากการศึกษางานวิจัยของ ริ ดเดอร์ และคนอื่นๆ ที่ได้ ทาการ
สัง เคราะห์ ง านวิ จั ย เกี่ ย วกับ การควบคุ ม ตน โดยรู ป แบบความสัม พั น ธ์ ดัง กล่า วแสดงให้ เห็ น ว่ า
การควบคุมตนเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมต่างๆ และการวิจัย
ของ เอ็นกิน (Engin. 2017) ได้ ทาการศึกษาระดับของความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีตอ่ การเตรี ยมความ
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พร้ อมในการเรี ยนออนไลน์ของนิสติ ที่เรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยยูลแู ดก (Uludag) จานวน
95 คน โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของระดับความฉลาดทางอารมณ์ และการเตรี ยม
ความพร้ อมในการเรี ยนออนไลน์ และศึกษาถึงอิทธิ พลของความฉลาดอารมณ์ ที่มีต่อการเตรี ยมความ
พร้ อมในการเรี ยนออนไลน์ โดยให้ การควบคุมตนเป็ นปั จจัยหนึง่ ของความฉลาดทางอารมณ์ที่สง่ ผลต่อ
การเตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยนออนไลน์ โดยผลการศึกษาพบว่า การควบคุมตนเองส่งผลต่อการ
เตรี ยมความพร้ อมในการเรี ย นออนไลน์ ในด้ านการกากับตนเองในการเรี ย น โดยมี ค่าสัม ประสิท ธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.93 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่า การควบคุมตน เป็ นตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ และมี อิ ทธิ พลต่อเจตนาเชิ งพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์
ดังนันจึ
้ งทาให้ มีหลักฐานเพียงพอที่ทาให้ ผ้ วู ิจยั คาดการณ์วา่ การควบคุมตนเอง มีอิทธิพลทางตรง
ต่ อ เจตนาเชิ งพฤติก รรม และพฤติ กรรมการเรี ย นผ่ านสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ กส์ จึงได้ กาหนดเป็ น
สมมติฐานการวิจยั ในครัง้ นี ้ สามารถเขียนเป็ นแผนภาพเส้ นทางความสัมพันธ์ ได้ ดงั ภาพประกอบ 7

การควบคุมตน

Hagger (2013 )
Engin (2017)

เจตนาเชิงพฤติกรรม

พฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาพประกอบ 7 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง การควบคุมตน เจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
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3.6 ความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่ านสื่ออิเล็ กทรอนิ กส์ กับเจตคติต่อการเรี ยนผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ความหมายของความรู้เกี่ยวกับการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในทางสังคมศาสตร์ ได้ อธิบายความหมายของความรู้ วา่ เป็ นปรากฏการณ์ ที่มนุษย์ต้อง
ประสบทังทางธรรมชาติ
้
และสังคม ซึ่งจะมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จึงต้ อง
เข้ าใจสิ่งแวดล้ อมและสังคม และรู้ จกั การแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ทังนี
้ ้ มนุษย์จะต้ องหาความรู้ต่างๆ เพื่อ ให้
เกิดความเข้ าใจสาเหตุและการแก้ ไขปั ญหา ซึ่งความรู้ของมนุษย์ได้ มีการพัฒนามากมายหลายระดับ
ตามความสามารถและพื ้นฐานของมนุษย์ (สมชาย สีวะรมย์. 2550) โดยที่ผา่ นมา นักวิชาการในสาขา
ต่ า งๆ ได้ ให้ ค าจ ากั ด ความของความรู้ ของมนุ ษ ย์ ใ นมุ ม มองต่ า งๆอย่ า งหลากหลาย อาทิ
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ ความหมายของความรู้ ว่าหมายถึง สิง่ ที่สงั่ สมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน
การค้ นคว้ า หรื อประสบการณ์ รวมทัง้ ความสามารถเชิ งปฏิบัติและทักษะ ความรู้ ความเข้ าใจ หรื อ
สารสนเทศที่ได้ รับมาจากประสบการณ์ ซงึ่ เป็ นสิง่ ที่ได้ รับมาจากการได้ ยิน ได้ ฟัง การคิดหรื อการปฏิบตั ิ
ในแต่ละสาขา เช่น ความรู้ เรื่ องเมื องไทย ความรู้ เรื่ องสุขภาพ ขณะที่ บลูม (Bloom. 1965) กล่าวว่า
ความรู้ หมายถึ ง เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การระลึ ก ถึ ง สิ่ ง เฉพาะ วิ ธี ก ารและกระบวนการต่ า งๆ รวมถึ ง
วัต ถุป ระสงค์ ในด้ า นความรู้ โดยเน้ น ในเรื่ อ งของกระบวนการทางจิ ต วิ ท ยาของความจ า อัน เป็ น
กระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ ยวกับการจัดระเบียบ ส่วน กู๊ด (Good. 1973) ให้ ความหมายไว้ ว่า ความรู้
เป็ นความจริ ง (Truth) ข้ อเท็จจริ ง (Fact) กฎเกณฑ์และข้ อมูลต่างๆ ที่มนุษย์ได้ รับและรวบรวมสะสมไว้
จากประสบการณ์ ต่างๆ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) กล่าวว่า ความรู้ เป็ นพฤติกรรมขันต้
้ นที่ผ้ ูเรี ยน
เพียงแต่จาได้ โดยการนึกได้ หรื อโดยการมองเห็น หรื อได้ ยิน ได้ ฝึก จาได้ ความรู้ ขนนี
ั ้ ้ ได้ แก่ ความรู้
เกี่ยวกับคาจากัดความ ความหมาย ข้ อ เท็จจริ ง ทฤษฎี รู ปแบบ กฎ โครงสร้ าง และวิธีการแก้ ปัญหา
ทังนี
้ ้ จากการประมวลความหมายของความรู้ ดังกล่าวข้ างต้ น สามารถสรุ ปได้ ว่า ความรู้ หมายถึง
ความจริ งหรื อข้ อเท็จจริ ง สารสนเทศ ที่ได้ จากการศึกษา การค้ นคว้ า หรื อ จากประสบการณ์ ที่ได้ มา
จากการได้ ยิน ได้ ฟัง ได้ คิด และได้ ฝึกปฏิบตั ิ
ส าหรั บ ในการวิจั ย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จัย สนใจศึก ษาตัว แปรเกี่ ย วกับ ความรู้ ตามแนวคิ ด การ
จัดระบบความรู้ ตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ของ บลูม (Bloom. 1956, 1979) ซึ่งตัวแปรความรู้
เทียบได้ กับ องค์ประกอบด้ านการรู้ คิด หรื อ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ด้านพุทธิ พิสยั (Cognitive domain)
โดยการรู้ คิด นัน้ ประกอบด้ วยความรู้ ระดับ ต่างๆ 6 ระดับ เรี ย งล าดับ จากความรู้ ในขันพื
้ ้นฐานไปสู่
ความรู้ในระดับที่สงู ขึ ้นไป ดังนี ้ (Bloom. 1956; อรพินท์ ชูชม. 2545)
1.ความรู้ (Knowledge) เป็ น การเรี ยนรู้ ที่เน้ นการจดจา การระลึกได้ ในประสบการณ์
ที่ผ่านมาหรื อสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ มาแล้ ว เป็ นความจาที่เริ่ มจากสิ่งที่ง่ายๆ ไปจนถึงความจาในสิ่งที่ซ ับซ้ อ น
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และมีความสัมพันธ์ ระหว่างกัน ซึง่ ความรู้ความจานันเป็
้ นระดับพื ้นฐานของการวัดพฤติกรรมด้ านการรู้คิด
ซึง่ แบ่ง ได้ เป็ น 3 ประเภท คือ 1) ความรู้ เฉพาะในเนื ้อเรื่ อง 2) ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการ และ3) ความรู้ รวบยอด
และนามธรรม
2.ความเข้ าใจ (Comprehension) เป็ น ความสามารถทางสติ ปั ญ ญาในขยายความรู้
ความจ าให้ กว้ างออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุผล เป็ นความสามารถเข้ าใจเนื ้อเรื่ อ งได้ โดยการแปล
ความหมาย การตีความเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเข้ าใจแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
คือ 1) การแปลความ 2) การตีความ และ 3) การขยายความ
3.การนาไปใช้ (Application) เป็ น ความสามารถในการนาเอาหลักการ ความรู้ ความ
เข้ า ใจ วิ ธี ก าร ทฤษฎี หรื อ กฎเกณฑ์ ต่า งๆ ในเรื่ อ งใดๆที่ มี อ ยู่ เดิ ม ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ แก้ ไขปั ญ หาใน
สถานการณ์ใหม่ ซึง่ อาจจะใกล้ เคียงหรื อคล้ ายคลึงกับสถานการณ์ที่เคยพบมาก่อน
4.การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นความสามารถและทักษะที่สูงกว่าความเข้ าใจ และการ
นาไปใช้ เป็ นความสามารถที่จะจาแนกแยกแยะเรื่ องราวข้ อเท็จจริ ง หรื อ เหตุการณ์ ใดๆ เป็ นส่วนย่อยๆ
ว่าประกอบไปด้ วยอะไรบ้ าง แต่ละส่วนมีความสัมพันธ์ กนั อย่างไร และมีหลักการอะไรที่ยึดในส่วนย่อย
เหล่านัน้ เกี่ ยวข้ องกันเป็ นส่ว นรวม ทัง้ นี ้การวิเคราะห์ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1) การวิเคราะห์
ส่วนประกอบ 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ 3) การวิเคราะห์หลักการ
5.การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็ นความสามารถในการผสมผสาน รวบรวมส่วนประกอบ
ย่อ ยๆ เข้ า ด้ ว ยกัน ให้ เป็ นส่วนรวมที่ มี แ บบแผนโครงสร้ างใหม่ ที่ ดี ก ว่า เดิ ม การสังเคราะห์ จึ ง เป็ น
กระบวนการรวบรวมเนื ้อหาสาระต่างๆเข้ าไว้ ด้วยกัน เพื่อ สร้ างรู ปแบบหรื อ โครงสร้ างที่ยงั ไม่ชัดเจน
ขึ ้นมาใหม่ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1) การสังเคราะห์การสือ่ สาร 2) การสังเคราะห์การวางแผน
และ 3) การสังเคราะห์ความสัมพันธ์
6.การประเมินผล (Evaluation) เป็ นความสามารถในการพิจารณาตัดสินให้ คณ
ุ ค่ากับสิ่ง
ต่างๆ หรื อเรื่ องราวต่างๆ โดยมีการกาหนดเกณฑ์เป็ นฐานในการพิจารณาตัดสินประเมินค่า พฤติกรรม
การประเมิ นผลเป็ นพฤติกรรมด้ านรู้ คิดที่สงู ที่สดุ ซึ่งการประเมิ นผลแบ่งตามเกณฑ์ ได้ 2 ประเภท คือ
การประเมินผลโดยอาศัยข้ อเท็จจริ งภายใน และการประเมินผลโดยอาศัยข้ อเท็จจริ งภายนอก
จะเห็นว่าระดับขัน้ ของความรู้ ทงั ้ 6 ระดับ ดังกล่าว ในระดับความรู้ เป็ นระดับความรู้ ที่
ไม่ได้ ใช้ ความคิด แต่เป็ นพื ้นฐานที่ได้ รับความรู้แล้ วเกิดการจดจา จึงถือว่าความรู้เป็ นพื ้นฐานเพื่อให้ เกิด
ทักษะการคิด ซึง่ เริ่ มในระดับง่ายๆ จากความเข้ าใจ เมื่อผู้เรี ยนมีความรู้และความเข้ าใจแล้ ว สามารถ
น าสิ่ ง ที่ เรี ย นรู้ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เมื่ อ มี ก ารฝึ ก ฝนต่ อ มาจะพั ฒ นาการความคิ ด ในระดับ สูง ขึ น้ คื อ
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ผล ทังนี
้ ้ ต่อมาได้ มีกลุม่ นักวิชาการ นาโดย แอนเดอสัน
และ กราทโธว (Anderson; & Krathowhl. 2001) ได้ ร่วมกันแก้ ไขพัฒนางานที่บลูม และคณะ ได้ ทาไว้
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ในปี 1956 ให้ มีความทันสมัยและสอดคล้ องกับหลักวิชาการด้ านการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้
ปรั บ ปรุ ง การจัด ประเภทของความรู้ (The Revised Cognitive Taxonomy) ตามแนวคิ ด ของ บลูม
(Bloom. 1956) โดยพิจารณาถึงปั จจัยและรายละเอี ยดที่กว้ างขวางมากยิ่งขึ ้นที่สง่ ผลกระทบต่อการ
สอนและการเรี ยนรู้ โดยได้ แบ่งการเรี ยนรู้ด้าน พุทธิพิสยั ของผู้เรี ยน ออกเป็ น 6 ระดับ ดังนี ้
1. การจา (Remembering) เป็ นการสร้ างข้ อมูลในความทรงจาและเป็ นความสามารถ
ในการเรี ยกข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องจากความจาระยะยาว ซึ่งความรู้ ด้านความจา เป็ นการคิดขันพื
้ ้นฐาน
โดยเป็ นปั จจัยพื ้นฐานสาหรับการเรี ยนรู้อย่างมีความหมายและการแก้ ปัญหา เนื่องจากความรู้จะถูกใช้
ในงานมีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น
2. ความเข้ า ใจ (Understand) เป็ น ความสามารถที่ จ ะสร้ างความหมายทางสื่อ จาก
การศึกษา เช่น เนื ้อหาการเรี ยน การพูดคุย การเขียน การติดต่อ สื่อ สารด้ วยภาพ ผู้เรี ยนสามารถทา
ความเข้ าใจเมื่ อ สร้ างการเชื่ อมโยงระหว่างความรู้ ใหม่กับ ความรู้ เดิม ซึ่งความรู้ ใหม่ที่ เข้ ามาจะถูก
รวมเข้ ากับสิง่ แวดล้ อมแทนความรู้ (Mental Model)
3. การประยุกต์ (Apply) เป็ นการอ้ างถึงการใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ ทัง้ ในสถานการณ์
ที่ค้ นุ เคย หรื อในสถานการณ์ใหม่ การนาไปใช้ จะถูกเชื่อมโยงอย่างใกล้ ชิดกับประเภทของความรู้
4. การวิเคราะห์ (Analyzing) เป็ นการแบ่งความรู้ ออกเป็ นส่วนๆ และอภิปรายว่าส่วน
ต่างๆ เหล่านันเกี
้ ่ยวข้ องกับ โครงสร้ างโดยรวมอย่างไร โดยการแยกแยะความแตกต่าง จัดเรี ยงลาดับ
และการให้ เหตุ ผ ลการเรี ย นรู้ ไปสู่ ก ารวิ เคราะห์ เ ป็ นหนึ่ ง ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส าคั ญ ในการสอน
การวิเคราะห์เป็ นการขยายความเข้ าใจหรื อเป็ นการปฏิบตั ิเบื ้องต้ นไปสู่การประเมินผลหรื อการสร้ าง
การประเมินผลจะมีความสัมพันธ์ กนั และถูกใช้ ซ ้าบ่อยๆ ในการปฏิบตั ิงานด้ านการคิด
5. การประเมินค่า (Evaluating) เป็ นการประเมินบนพื ้นฐานของเกณฑ์ หรื อ มาตรฐาน
เกณฑ์สว่ นใหญ่ที่ใช้ คือ คุณภาพ ประโยชน์ และประสิทธิ ภาพที่สมั พันธ์ สอดคล้ องกัน ซึง่ จะถูกตัดสิน
โดยผู้เรี ยนผู้สอน
6.สร้ าง (Create) เป็ นการนาเอาส่วนประกอบหลายๆ ส่วนมารวมกันมันเป็ นแบบใหม่ที่
ไม่เคยมีมาก่อน หรื อมีสว่ นประกอบที่จดั ระบบภายในใหม่ ทังนี
้ ้จาเป็ นต้ องมีการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์
แต่จะถูกจากัดด้ วยความต้ องการของงานหรื อสถานการณ์
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าแนวคิดทางพุทธิ ปัญ ญาของ แอนเดอสัน
และ กราทโธว (Anderson; & Krathowhl. 2001) กับ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ด้านพุท ธิ พิสยั (Cognitive
domain) ของบลูม (Bloom. 1956) มี ความคล้ ายคลึงกัน ส่วนที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชัด คือมีการ
ปรั บเปลี่ยนระดับของการเรี ยนรู้ โดย แอนเดอสัน และ กราทโธว มองว่า ในมิ ติด้านการประเมิ นค่า
(Evaluate) ควรมาก่อนการสังเคราะห์ (Synthesis) เนื่องจากเห็นว่า ในเรื่ องของการสังเคราะห์ ก็คือ
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การสร้ าง (Create) การใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ หรื อ การเกิ ดนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งเป็ นสิ่งที่เกิ ดขึ ้นเป็ น
ลาดับสุดท้ ายของการเรี ยนรู้ และจากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ อง พบว่างานวิจยั ส่วนใหญ่ในด้ าน
การเรี ย นผ่านสื่อบนโลกออนไลน์ /สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ได้ ประยุก ต์ แนวคิด ของ บลูม (Bloom. 1956)
มาใช้ ในการวัดความรู้ ใน 3 ระดับแรก คือ ความรู้ ความเข้ าใจ และการนาไปใช้ (Al-alak; & Alnawas.
2011; สุรเชษฐ์ พิทยาพิบูลพงศ์. 2546; พนารัตน์ พรมมา. 2555; ศิริพร อัจฉริ ยโกศล. 2550) ดังนัน้ ใน
การศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยจึ งประยุก ต์ แนวคิ ดของ บลูม (Bloom. 1956) เป็ น หลัก ในการสร้ างแบบวัด
ความรู้ โดยสรุ ป ความหมายของความรู้ เกี่ ยวกับ การเรี ย นผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิ กส์ ในการวิจัยครั ง้ นี ้
หมายถึง ความสามารถในการจดจาและเข้ าใจ เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องของการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเป็ นพื ้นฐานนาไปสูก่ ารนาไปปรับใช้ เพื่อสนับสนุนการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ทังนี
้ ้ เนื ้อหาความรู้ ที่
เกี่ยวข้ องดังกล่าว ประกอบด้ วย ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ศัพท์เฉพาะ องค์ประกอบ ขันตอนการใช้
้
งาน หน้ าที่การใช้ งานแต่ละส่วนที่อ ยู่ในระบบ และความสามารถในการน าความรู้ ไปใช้ ส นับ สนุน
การเรี ยนได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
การวัดความรู้เกี่ยวกับการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเครื่ องมือสาหรับวัดความรู้เกี่ยวกับสื่อ
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ผ่ า นมาพบว่า อัล -อลัค และ อัล นาวาส (Al-alak; & Alnawas. 2011) ได้ พัฒ นา
เครื่ อ งมื อเพื่ อวัดความรู้ เกี่ ย วกับคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มบุ คลากรของมหาวิท ยาลัย เป็ นลักษณะขอ ง
แบบทดสอบความรู้แบบจากัดคาตอบ หรื อแบบถูก-ผิด จานวน 4 ข้ อคาถาม แล้ วนาไปทดสอบความ
ตรงเชิ งจ าแนก ความตรงเชิ ง โครงสร้ าง และค่าความเชื่ อ มั่น ผลการทดสอบพบว่า แบบทดสอบ
ดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบรายข้ อคาถามอยู่ระหว่าง
0.66-0.91 มีความตรงเชิงโครงสร้ าง เท่ากับ 0.88 ส่วน ขณะที่ สุรเชษฐ์ พิทยาพิบูลพงศ์ (2546) ความรู้
เกี่ยวกับการเรี ยนแบบออนไลน์ สาหรับทดสอบความรู้ ของกลุม่ นิสิตมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานคร
ลักษณะเป็ นแบบทดสอบความรู้แบบจากัดคาตอบ หรื อแบบถูก -ผิด จานวน 15 ข้ อคาถาม เกณฑ์การ
ให้ คะแนนคือ หากผู้ตอบตอบคาถามในข้ อ นันถู
้ กต้ อ ง จะได้ 1 คะแนน หากตอบผิดจะได้ 0 คะแนน
แล้ วนาคะแนนผลการตอบนันมารวมกั
้
นเป็ นคะแนนการตอบ ของแต่ละคน พนารัตน์ พรมมา (2555)
ได้ สร้ างแบบทดสอบความรู้ ในการใช้ อินเตอร์ เน็ตของนิสิตปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มี ล ักษณะเป็ นแบบทดสอบ จ านวน 18 ข้ อ ค าถาม โดยเลือ กตอบจาก 4 ตัวเลือ ก โดยมี ค่าเชื่ อ มั่น
แบบทดสอบ เท่ากับ 0.80 ศิ ริพ ร อัจฉริ ยโกศล (2550) ได้ สร้ างแบบทดสอบความรู้ ต่อ การใช้ ระบบ
เครื อ ข่า ย Outlook Web Access เป็ นเครื่ อ งมื อ สื่อ สารในองค์ ก ร ประกอบด้ ว ยข้ อ ค าถาม 10 ข้ อ
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กาหนดให้ ค ะแนนส าหรั บ ข้ อ ที่ต อบถูก ข้ อ ละ 1 คะแนน และคะแนนส าหรั บข้ อ ที่ ต อบผิ ด ไม่ ทราบ
หรื อไม่ตอบ ข้ อละ 0 คะแนน
จากการประมวลเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวัด ความรู้ เกี่ ย วกั บ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวข้ างต้ น พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ ในด้ านการเรี ยนผ่านสื่อบนโลกออนไลน์/สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ ประยุกต์แนวคิด ของ บลูม (Bloom. 1956) มาใช้ ในการวัดความรู้ใน 3 ระดับแรก คือ
ความรู้ ความเข้ าใจ และการนาไปใช้ (Al-alak; & Alnawas. 2011; สุรเชษฐ์ พิทยาพิบูลพงศ์. 2546;
พนารัตน์ พรมมา. 2555; ศิริพร อัจฉริ ยโกศล. 2550) ดังนัน้ การวัดความรู้ เกี่ ยวกับการเรี ยนผ่านสื่อ
อิ เล็กทรอนิก ส์ ในการวิจัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยสร้ างข้ อ คาถามจากแนวคิด การจัด ระบบความรู้ ของ บลูม
(Bloom. 1956) ร่วมกับการศึกษา แบบวัดของ สุรเชษฐ์ พิทยาพิบูลพงศ์ (2546) โดยสร้ างข้ อคาถามให้
เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจยั ในครัง้ นี ้ โดยทาการวัดความรู้ เกี่ยวกับ ความสามารถของนิสิตในการ
เข้ าใจถึงความหมายของการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะ
องค์ ป ระกอบ ขัน้ ตอนการเข้ า ใช้ งาน และหน้ า ที่ ก ารใช้ งานในแต่ ล ะส่ว นที่ อ ยู่ภ ายในระบบ และ
ความสามารถของนิสิตในการนาเอาความรู้ ไปปรับใช้ สนับสนุนในการเรี ยนรายวิช าต่างๆ ได้ อย่าง
ถูกต้ องเหมาะสม เพื่อให้ เกิดการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ โดยลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบจากัด
คาตอบ หรื อแบบ ถูก-ผิด การแปลผลโดยใช้ คะแนนรวมที่ได้ จากแบบวัด การแปลผลโดยพิจารณาจาก
ผู้ที่ทาแบบวัดได้ คะแนนสูง ซึ่งแสดงว่ามีความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าผู้ที่ทา
แบบวัดที่ได้ คะแนนน้ อยกว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ ความสั มพันธ์ ระหว่ าง ความรู้ เกี่ยวกับ การเรี ยนผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และพฤติกรรมการ
เรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พบว่า แซง (Zhang. 2007)
ศึ ก ษาความรู้ เจตคติ ต่ อ การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยท าการศึ ก ษากั บ กลุ่ม นิ สิ ต 105 คน
จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส ผลการศึกษาปรากฏว่า ความรู้มีผลต่อเจตคติ และมีผลต่อการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศของนิสิต และศิริพร อัจฉริ ยโกศล (2550) ได้ ศึกษาเรื่ อง ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการ
ใช้ ระบบเครื อ ข่าย Outlook Web Access เป็ นเครื่ อ งมื อ สื่อ สารภายในองค์ การของพนัก งานระดับ
ปฏิบตั ิการธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) โดยสุม่ พนักงานระดับปฏิบตั ิการในธนาคารกรุงเทพจากัด
(มหาชน) จานวน 400 คน โดยใช้ แนวคิด ความรู้ เจตคติ และการปฏิบตั ิ (Knowledge Attitude and
Practice: KAP) ในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ระบบ Outlook Web Access
มีความสัมพันธ์ กบั เจตคติตอ่ การใช้ ระบบเครื อข่าย Outlook Web Access เป็ นเครื่ องมือในการสือ่ สาร
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ในองค์ ก ร มี ค่า สหสัม พัน ธ์ เท่ า กับ 0.40 และมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการใช้ ระบบเครื อ ข่า ย
Outlook Web Access เป็ นเครื่ องมื อ สื่อ สารในองค์ การ มี ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.43 และยังพบว่า
เจตคติเกี่ ยวกับ การใช้ ระบบเครื อข่าย Outlook Web Access มี ค วามสัม พัน ธ์ กับพฤติ ก รรมการใช้
ระบบเครื อข่าย Outlook Web Access เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสื่อ สารในองค์ การ โดยมี ค่าสหสัมพัน ธ์
เท่ากับ 0.58 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 เช่นเดียวกับการศึกษาของ สุรเชษฐ์ พิ ทยาพิ บูลพงศ์ (2546) ได้
ทาการศึกษาการเปิ ด รับ ข้ อมูลข่าวสาร ความรู้ ทัศ นคติ และพฤติก รรมการเรี ย นแบบออนไลน์ (Elearning) จากกลุม่ นิสิตในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ เกี่ ยวกับการ
เรี ยนแบบออนไลน์ มีความสัมพันธ์ ทางบวก กับเจตคติตอ่ การเรี ยนแบบออนไลน์อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.29 ซึ่งแสดงว่าหากนิสิตมี ความรู้
เกี่ยวกับการเรี ยนแบบออนไลน์มากเท่าไร ก็จะยิ่งมีเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนแบบออนไลน์มากขึ ้น ในทิศทาง
เดียวกัน และพนารัตน์ พรมมา (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรม
การใช้ อินเตอร์ เน็ตของนิสิตปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 628 คน โดยการสุ่ม กลุ่ม ตัว อย่า งแบบสองขัน้ ตอน ผลการศึก ษาพบว่า ความรู้ ในการใช้
อินเตอร์ เน็ตมี อิ ทธิ พลทางตรงต่อ พฤติกรรมการใช้ อิ นเตอร์ เน็ต โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ อิ ทธิ พลเท่ากับ
0.19 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่อ
อิ เล็กทรอนิก ส์ เป็ น ตัว แปรที่มี ความสัมพัน ธ์ และมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่อ พฤติ กรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนันจึ
้ งทาให้ มีหลักฐานเพียงพอที่ทาให้ ผ้ วู ิจยั คาดการณ์วา่ ความรู้เกี่ยวกับการเรียน
ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลทางตรงต่ อพฤติกรรมการเรี ยนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงได้
กาหนดไว้ เป็ นสมมติฐานของการวิจยั ในครัง้ นี ้ สามารถเขียนเป็ นแผนภาพแสดงเส้ นทางความสัมพันธ์
ได้ ดังภาพประกอบ 8
Zhang. (2007)
ศิริพร อัจฉริ ยโกศล (2550)
ความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์

พนารัตน์ พรมมา (2555)

พฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาพประกอบ 8 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
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3.7 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ กับเจตคติต่อการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ความหมายของแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
คาว่า “แรงจูงใจ” เป็ นคาสาคัญที่มีความหมายในฐานะที่เป็ นต้ นกาเนิดของพฤติกรรม
โดยทัว่ ไปแรงจูงใจนันได้
้ แก่ ความต้ องการ ความปรารถนา หรื อ ความมุ่งหวัง (สิทธิโชค วรานุสนั ติกลู .
2546) ความหมายกว้ างๆของแรงจูงใจนันหมายถึ
้
ง สิ่งใดๆที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมหรื อการกระทา (พวงเพชร
วัชรอยู่. 2537: 2) หลายทศวรรษที่ผ่านมานักวิชาการได้ ศึกษาถึงแรงจูงใจประเภทต่างๆ รวมทังสาเหตุ
้
และผลของแรงจูงใจ และได้ แบ่งชนิ ดของแรงจู งใจออกเป็ นหลายๆชนิ ด เช่ น แรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์ แรงจูงใจใฝ่ อ านาจ แรงจูงใจใฝ่ ก้าวร้ าว แรงจูงใจใฝ่ ที่พึ่ง เป็ นตัน นักวิช าการที่
สาคัญ คนหนึ่งที่ ได้ ให้ ความสนใจศึกษาเกี่ ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ เป็ นอันมาก คือ ศาสตราจารย์
เดวิด ซี แมคคลีแลนด์ (David C. McCleland) ท่านได้ ทาการวิจัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์หลาย
เรื่ อง และได้ ข้อค้ นพบที่สาคัญประการหนึง่ ว่า สังคมที่มีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจมากจะมีสมาชิกที่
มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู (สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล. 2546) และให้ คาจากัดความของแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
(Achievement Motivation) ว่า หมายถึง ความปรารถนาที่ จ ะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ บ รรลุค วามส าเร็ จ
แข่งขันกับมาตรฐานอันดีเยี่ยม หรื อทาดีกว่าคนอื่นที่เกี่ยวข้ อง พยายามเอาชนะปั ญหาอุปสรรคต่างๆ
เกิดความสุขพึงพอใจเมื่อประสบผลสาเร็ จ และมีความวิตกกังวลเมื่อเกิดความล้ มเหลว (McCleland.
1953) นอกจากนัน้ ยังมี นักวิช าการอีกหลายท่านที่ให้ ความสนใจศึกษาเกี่ ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
และให้ ค วามหมายไว้ ในแนวเดี ย วกัน อาทิ เช่ น แอทคิ น สัน (Atkinson. 1966) ให้ ค วามหมายของ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ว่า เป็ นแรงผลักดันที่เกิดขึ ้นเมื่ อบุคคลรู้ ตวั ว่าการกระทาของตนจะต้ องได้ รับการ
ประเมินผลจากตัวเองหรื อบุคคลอื่นโดยเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานอันดีเยี่ยม ผลจากการประเมินอาจ
เป็ นสิ่งที่พอใจเมื่ อกระทาจนสาเร็ จหรื อไม่น่าพอใจเมื่อกระทาไม่สาเร็ จ ด้ าน เซอคอร์ ด และแบคแมน
(Secord; & Backman. 1964) ได้ กล่าวถึงแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ไว้ ว่า มาตรฐานพฤติก รรมของแต่ล ะ
บุ คคลจะตอบสนองต่อ สถานการณ์ ต่างกัน บุ ค คลที่ ไม่ ได้ ตัง้ มาตรฐานส าหรั บ ตนเองก็ จ ะมี ค วาม
พยายามน้ อยและไม่ให้ ความสนใจเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ตนตั ้งไว้ ซึง่ เป็ นเครื่ องแสดงว่า
บุ ค คลสองจ าพวกนี ม้ ี แ รงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ต่ า งกั น ขณ ะที่ ลิ น เกรน (Lindgren. 1967) อธิ บ าย
ความหมายของแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในรูปของความต้ องการความสาเร็ จ โดยเปรี ยบได้ กบั ความต้ องการ
ขัน้ สูง ที่เรี ยกว่า Self-Actualization ซึ่งเป็ น ความเข้ าใจตนเองทัง้ ในด้ า นความสามารถ ความถนัด
รวมทังศั
้ กยภาพอื่นๆ และจะมีความต้ องการที่จะใช้ ความสามารถและศักยภาพนันอย่
้ างเต็มที่
ส่ว นนัก วิ ช าการของไทย อาทิ พระเทพเวที (2532) อธิ บ ายและให้ ค วามหมายของ
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ วา่ มี 2 แบบ แบบที่หนึง่ เป็ นการใฝ่ ความเป็ นเลิศ ที่สนับสนุนระบบการแข่งขัน และ
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แบบที่สอง เป็ นการใฝ่ ความเป็ นเลิศแท้ ซึ่งประกอบด้ วยลักษณะที่สาคัญ 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง
ถ้ าทาก็ ทาให้ ดีเลิศ ให้ ได้ ดีที่สุดเต็มที่แห่งงานนัน้ ๆ ประการที่สอง มีความเป็ นเลิศเพราะดีที่สดุ เต็มที่
แห่ งความสามารถของตัว เรา และประการที่ ส าม คื อ สิ่ งนัน้ มี ค วามเป็ นเลิศ โดยเป็ นสิ่ง ที่ ดี ที่ สุด
เกื อ้ กู ล กั น ที่ สุ ด เป็ นประโยชน์ ที่ สุ ด แก่ ชี วิ ต และสัง คม ส่ว น ดวงเดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น (2540) ให้
ความหมายของแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นมานะพยายาม อดทน ฝ่ าฟั นอุปสรรค มี
ความพยายามกระท าให้ ดี ที่ สุด เพื่ อ บรรลุในสิ่งที่ ป รารถนา สุรางค์ โค้ วตระกูล (2541) กล่า วถึ ง
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ วา่ เป็ นแรงขับให้ บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิ์ผลตาม
มาตรฐานความเป็ นเลิศที่ตนได้ ตงไว้
ั ้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์จะไม่ทางานเพราะหวังรางวัล แต่ทา
เพื่ อ ผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ที่ ตัง้ ไว้ ขณะที่ สิท ธิ โชค วรานุส ันติ กูล . (2546) ให้ ค วามหมายของ
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ ว่า เป็ นความต้ องการความสาเร็ จของบุคคลที่จะแข่งขันเอาชนะเกณฑ์ มาตรฐาน
สอดคล้ องกับ ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) แรงจูงใจที่จะทาสิ่งต่างๆ ให้ ได้ รับ ความสาเร็ จ บุคคลที่
มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ สงู จะมีความมานะ พยายาม อดทน ทางานมีแผน ตังระดั
้ บความหวังไว้ สงู และ
พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ งานสาเร็ จลุลว่ งไปได้ ส่วนที่มี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ต่า มีลกั ษณะ
ของการทางานที่ไม่มีเป้าหมาย หรื อตังเป้
้ าหมายง่ายๆ เพราะกลัวความล้ มเหลวในการทางาน ดังนัน้
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น จึงสรุปได้ ว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาที่
จะประสบผลสาเร็ จในการกระทาสิง่ ใดสิ่งหนึง่ ของบุคคล ซึ่งบุคคลนันจะมี
้
ความมุ่งมั่นพยายาม มานะ
อดทน ไม่ย่อ ท้ อต่ออุป สรรคต่างๆ เพื่ อ ให้ บรรลุตามสิ่งที่คาดหวังได้ อ ย่างดีเยี่ ยม โดยไม่ ได้ ห วัง
ผลตอบแทนที่เป็ นรางวัลแต่หวังเพื่อให้ การกระทานันประสบผลส
้
าเร็ จตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ รวมทัง้ มี
ความสุข
พึงพอใจเมื่อประสบผลสาเร็ จในการกระทา และมีความวิตกกังวลเมื่อเกิดความล้ มเหลว
ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
นัก วิ ช าการที่ ท าการศึก ษาเกี่ ย วกับ แรงจู ง ใจๆใฝ่ สัม ฤทธิ์ ห ลายคน ได้ ท าการสรุ ป ถึ ง
ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ไว้ ใกล้ เคียงกัน นักวิชาการที่สาคัญที่อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นบุคคล
แรกๆ ที่ได้ ศึกษาและพัฒ นาทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ขึน้ คือ แมคเคลแลนด์ (McCleland. 1961)
โดยได้ อธิ บายว่า แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์เป็ นการจูงใจของบุคคลที่กระทาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความสาเร็ จไม่ได้
หวังรางวัลตอบแทนจากความต้ องการของเขา ความต้ องการความสาเร็ จในแง่ของการทางานหมายถึง
ความต้ องการที่จะทางานให้ ดีที่สดุ และทาให้ สาเร็ จผลตามที่ตงใจไว้
ั้
เมื่อทาอะไรสาเร็ จแล้ วก็จะเป็ น
แรงกระตุ้น ให้ ท างานอื่ น ส าเร็ จ ต่อ ไป และได้ สรุ ป ลัก ษณะของผู้ที่ มี แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ที่ ส าคัญ ไว้
6 ลักษณะ ได้ แก่ 1) กล้ าเสีย่ งพอควร (Moderate Risk-Taking) มีการตัดสินใจ เด็ดเดี่ยว ไม่พอใจที่จะ
ทาสิ่งง่ายๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ ความสามารถ หากแต่เลือ กทาสิ่งที่ยากพอเหมาะกับความต้ องการของตน
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และการทาที่ ย ากให้ ส าเร็ จ นัน้ ท าให้ ตนเองพอใจ ส่ว นผู้ที่ มีแ รงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ต่า มักไม่ กล้ าเสี่ย ง
เพราะกลัว ไม่ ส าเร็ จ หรื อ ไม่ เสี่ย งจนเกิ น ไปทัง้ ๆ ที่ ร้ ู ว่า จะท าไม่ ส าเร็ จ แต่ก็ พึ่ งโชค 2) กระตื อ รื อ ร้ น
(Energetic) หรื อความขยันขันแข็ง ในการกระทาสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สงู ไม่ได้
ขยันไปทุกกรณี แต่จะเอาใจใส่มานะพากเพียรต่อ สิ่งที่ตนสนใจ 3)รับผิดชอบต่อ ตนเอง (Individual
Responsibility) ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์สงู จะพยายามทางานให้ สาเร็ จ เพื่อความพึงพอใจของตนเอง
มิใช่หวังให้ คนอื่นยกย่อง ต้ องการปรับปรุ งตนเองให้ ดีขึ ้น ไม่ช อบให้ คนอื่ นมาบงการว่าตนควรจะทา
อย่างนัน้ อย่างนี ้ 4) ต้ องการทราบผลการตัดสินใจ (Knowledge of Result Decision) ผู้ที่มีแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ สงู จะติดตามผลกระทาของตนว่าเป็ นอย่างไร ไม่ใช่คาดคะเนว่าเป็ นอย่างนั ้นอย่างนี ้ และ
ทราบผลการตั ด สิ น ใจหรื อ กระท าแล้ ว ยัง พยายามท าให้ ดี ก ว่ า เดิ ม อี ก 5) คาดการณ์ ล่ว งหน้ า
(Anticipation of Future Possibilities) ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์สงู เป็ นผู้ที่มีแผนการระยะยาว (LongRange Planning) เพราะเล็กเห็นการณ์ ไกลกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ ต่า และ 6) มีทกั ษะในการจัด
ระบบงาน (Organization Skill) ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู เป็ นผู้ที่มีทกั ษะในการจัดระบบงาน และยัง
ได้ กล่าวถึงลักษณะบุคลิกภาพที่สาคัญของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ไว้ 3 ประการ (McCleland.
1961 อ้ างอิ ง ใน ปรี ย าพร วงศ์ อ นุ ต รโรจน์ . 2546) คื อ 1) เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ปฏิบตั ิงาน (Personal Responsibility for Performance) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมี
เหตุ ผ ล เขาจะท างานได้ ดี ภ ายใต้ ส ภาพที่ เขารู้ สึก พอใจ 2) เป็ น บุ ค คลที่ ต้ อ งการทราบข้ อ มู ล
ย้ อนกลั บ (Need for Performance Feedback) ผู้ ที่ มี แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ สู ง จะขอบท างานใน
สถานการณ์ ที่พวกเขาทราบผลข้ อมูลย้ อนกลับของงานที่ได้ ทาลงไป และ3) เป็ นบุคคลที่เปลี่ยนแปลง
พัฒนาอยู่เสมอ (Innovativeness) การทาในสิ่งที่แตกต่างและดีขึ ้นจากเดิม เช่น ใช้ เวลาน้ อ ยกว่า
หรื อมีประสิทธิ ภาพในการสูจ่ ุดหมายมากกว่า จะเป็ นคนไม่ชอบอยู่เฉยและหลีกเลี่ยงงานประจา พวก
เขาจะชอบการเปลี่ยนแปลง นัน่ คือพวกเขาจะมองหางานที่ท้าทาย ถ้ าเขาได้ กระทางานที่มีความยาก
พวกเขาจะมุ่งมั่น ไม่ลดละที่จะทางานชิ ้นนัน้ และถ้ าเขาประสบความสาเร็ จ ในงานที่ยากนัน้ มันจะ
กลายเป็ นงานง่ายสาหรับเขาทา ให้ งานนันได้
้ รับความสนใจน้ อยลง
ขณะที่ เฮอร์ แมน (Hermans. 1970) ได้ ศึกษาและรวบรวมคุณลักษณะของผู้มีแรงจูงใจ
ใฝ่ สมั ฤทธิ์ ไว้ เช่นเดียวกับ แมคเคลแลนด์ โดยสรุปลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ไว้ 6 ลักษณะ คือ
1) เป็ นบุคคลที่มีความมุ่งหวังหรื อความทะเยอทะยาน (Aspiration Level) ที่จ ะประสบความสาเร็ จ
2) เป็ นบุคคลที่มีพฤติกรรมการเสีย่ ง (Risk-Taking Behavior) ในระดับปานกลาง โดยจะเสีย่ งในระดับ
ที่คิดว่าจะประสบความสาเร็ จได้ 3) เป็ นบุคคลที่มีแรงผลักดันให้ ก้าวไปข้ างหน้ า (Upward Mobility)
สูส่ ถานะที่สงู ขึ ้น 4) เป็ นบุคคลที่มีความทนทาน ยืนหยัด (Persistence) ในการทางานที่ยากได้ 5) เป็ นบุคคล
ที่มีการยึดเหนี่ยวอยู่กบั งาน (Task Tension) แม้ จะถูกรบกวนหรื อขัดจังหวะก็จะพยายามทาให้ สาเร็ จ
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และ 6) เป็ นบุคคลที่มีความรู้ สกึ ต่อเวลา (Time Perception) ว่าเป็ นสิ่งที่เคลื่อ นไหวตลอด ไม่หยุดนิ่ง
สิง่ ต่างๆ จะเกิดอย่างรวดเร็ ว ส่วนนักวิชาการไทย อาทิ เขียน วันทนียตระกูล (2553) ได้ กล่าวถึงผู้เรี ยน
ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูงว่าจะมี ลกั ษณะที่ แสดงออก คือ 1) เป็ น ผู้ที่ มีเป้าหมายประสงค์ และเป้า
ประประสงค์ ที่กาหนดไว้ แสดงออกให้ เห็นว่ามี การประเมิ นความสามารถของตนเอง 2) ระดับความ
ทะเยอทะยาน มีความสัมพันธ์ กับอัตมโนทัศน์ 3) ตังใจท
้ างานให้ สาเร็ จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ด้วย
ความรู้ สกึ ที่ท้าทาย 4) แสดงความวิตกกังวลที่จะทาให้ ได้ ตามมาตรฐานและกระตือรื อร้ นในทุกอย่างที่
จะนาไปสูเ่ ป้าหมายที่วางไว้ 5) สิ่งที่จัดว่าเป็ นรางวัลไม่ใช่สิ่งของ แต่เป็ นการที่ทาให้ ได้ ตามมาตรฐานที่
ตนได้ วางไว้ และ6) แสดงออกให้ เห็นว่ามีแผนงานและตังใจที
้ ่จะดาเนินไปสูแ่ ผนงานอย่างแน่วแน่
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ ดงั กล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ นแรงจูงใจที่ผลักดันให้ บุคคลกระทาเพื่อให้ บรรลุผลสาเร็ จ พยายามเอาชนะ
ปั ญ หาอุปสรรคๆ เพื่อ ให้ บรรลุถึงมาตรฐานที่ดีเลิศ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มักจะชอบคิดที่จ ะ
ทางานให้ ดีขึ ้น ทางานให้ สาเร็ จ และมีความรู้พงึ พอใจกับการเรี ยกร้ องหาความสาเร็ จเสมอ สาหรับการ
วิจัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ ให้ ค วามหมายของ แรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ หมายถึ ง ความต้ อ งการที่ จ ะประสบ
ผลสาเร็ จในการเรี ย นรายวิช าต่างๆ ของนิ สิตระดับ ปริ ญ ญาตรี ตามเป้า หมายที่ วางไว้ ด้ วยความ
ขยันหมัน่ เพียร มุ่งมัน่ พยายาม แสวงหาแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์ความรู้ในเรื่ อง
นันๆ
้ และเพื่อให้ ประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น ผลของ
ความสาเร็ จนันจะน
้
ามาซึ่งความสุขและความพึงพอใจ โดยบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์จะมีลกั ษณะ
บุ ค ลิก ภาพที่ ส าคัญ 3 ประการ (McClelland. 1961) คื อ 1) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บัติ ง าน
(Personal Responsibility for Performance) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานอย่างมีเหตุผล โดย
จะทางานได้ ดีภายใต้ สภาพที่เขารู้สกึ พอใจ 2) ต้ องการทราบข้ อมูลย้ อนกลับ (Need for Performance
Feedback) ผู้ ที่ มี แ รงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ สูง จะชอบท างานในสถานการณ์ ที่ พ วกเขาทราบผลข้ อมู ล
ย้ อนกลับของงานที่ได้ ทาลงไป เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุง/พัฒนา เพื่อการบรรลุผลสาเร็ จตามมาตรฐาน
หรื อ ผลที่ ค าดหวัง 3) เป็ นผู้เปลี่ย นแปลงพัฒ นาอยู่เสมอ (Innovativeness) โดยจะกระท าในสิ่ง ที่
แตกต่างและดี ขึน้ จากเดิ ม เช่ น ใช้ เวลาน้ อ ยกว่า แสวงหาแหล่งข้ อ มูล ใหม่ ๆ เพื่ อ การพัฒ นา หรื อ
แสวงหาวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการสูจ่ ุดหมาย และเมื่อทางานอย่างหนึง่ สาเร็ จแล้ วก็จะมองหา
งานอื่นๆที่ท้าทายเพื่อเป้าหมายความสาเร็ จต่อไป
การวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
จากการประมวลเอกสาร และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ างแบบวัด เจตนาเชิ ง
พฤติกรรม พบว่า ซันเดร และคณะ (Sundre; et.al. 2012) ได้ ทาการสร้ างแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
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ในการเรี ยนแคลคูลสั ของนิสิตมหาวิทยาลัย เป็ นลักษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ
ตัง้ แต่ ไม่เป็ น จริ งสาหรั บฉันเลย จนถึง เป็ นจริ งสาหรั บฉันมากที่สุด โดยมี ข้อ คาถามจานวน 16 ข้ อ
คาถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.61 - 0.83 วันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) สร้ างแบบ
วัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการใช้ อิ นเตอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์ และปลอดภัย เป็ นลักษณะแบบวัดเป็ น
แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เป็ นจริ งเลย จนถึง เป็ นจริ งมากที่สดุ โดยมีข้อคาถามจานวน
10 ข้ อคาถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 และฤทัยรัตน์ ชิดมงคล (2556) ทาการสร้ าง
แบบวัด แรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ของนิ สิต พยาบาล มหาวิ ท ยาลัย เป็ น ลัก ษณะแบบวัด เป็ น แบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ระดับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ จนถึง มากที่สดุ มีข้อคาถามจานวน 30 ข้ อ
คาถาม แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ 1) การตังเป้
้ าหมายเพื่อให้ ประสบผลสาเร็ จ 2) ความตังใจ
้
มุ่ ง มั่ น ในการท างานให้ ประสบผลส าเร็ จ 3) ความอดทนไม่ ย่ อ ท้ อต่ อ อุ ป สรรค และ 4) ความ
ทะเยอทะยานให้ ผลงานเป็ นที่ยอมรั บและเกิ ดความก้ าวหน้ าในงาน มี ค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่ อ มั่น
เท่ า กับ 0.91 นอกจากนี ้ ส าเภา สุภ ะ (2556) ได้ สร้ างแบบวัด แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิ ต ศาสตร์ ตามแนวคิ ด ของ แมคเคลแลนด์ (McClelland. 1985) โดยแบ่ ง แบบวัด ออกเป็ น
3 องค์ ป ระกอบคือ 1) มี ค วามรั บ ผิด ชอบในการปฏิบัติ งาน 2) ต้ อ งการทราบข้ อ มูล ย้ อ นกลับ และ
3) เป็ นผู้เปลีย่ นพัฒนาอยูเ่ สมอ มีข้อคาถาม ทังหมด
้
34 ข้ อคาถาม เป็ นลักษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ระดับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ จนถึง มากที่สดุ มีคา่ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่
ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.82
สาหรับการวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ ของการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั พัฒนาแบบวัดขึ ้นจากแนวคิด
ของ แมคเคลแลนด์ (McCleland. 1961) ร่ วมกับการศึกษาแบบวัดของ สาเภา สุภะ (2556) น ามา
ปรับภาษาและสร้ างข้ อคาถามเพิ่มให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย ทาการวัดใน 3 องค์ประกอบ
ได้ แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อการเรี ยน 2) ความต้ องการทราบข้ อ มูลย้ อนกลับ และ 3) เป็ นผู้เปลี่ยน
พัฒนาอยู่เสมอ ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน)
ถึง จริ งที่สดุ (5 คะแนน) โดยข้ อคาถามทางบวกให้ คะแนน 0 - 5 และข้ อคาถามทางลบให้ คะแนน 5 – 0
ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้
คะแนนรวมน้ อยกว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ ความสัมพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และเจตคติต่อ
การเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อ งกับความสัมพัน ธ์ ระหว่างแรงจู งใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ พบว่า สุทัสโต และอิ ลิยานะ (Sutanto; &
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Eliyana. 2014) ศึกษาแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์และเจตคติตอ่ การเป็ นผู้ประกอบการ ที่สง่ ผลต่อคุณลักษณะ
ของการเป็ นผู้ประกอบการ โดยศึกษาในกลุม่ นิสติ คณะต่างๆ มีกลุม่ ตัวอย่าง 54 กลุม่ กลุม่ ละ 3-5 คน
จาก 15 คณะ ในมหาวิท ยาลัย แอร์ แ ลงกา (Airlangga University) จากการศึก ษาพบว่า ตัว แปร
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ มีอิ ทธิ พลโดยตรงต่อ เจตคติต่อการเป็ นผู้ประกอบการ มีค่าสัมประสิทธิ์ อิ ทธิ พล
เท่ากับ 0.57 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 บาการ์ และคณะ (Bakar; et.al. 2010) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ ทัศนคติในการเรี ยน และความสามารถทางวิชาการของนิสติ มหาวิทยาลัย
โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น นิสิตในมหาวิทยาลัยส่วนท้ อ งถิ่น ที่ศึกษาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ ศิ ล ปะศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิ ศ วกรรมศาสตร์ จ านวนรวมทัง้ สิ น้ 1,484 คน
ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ กับ เจตคติต่อการเรี ยน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัม พันธ์ เท่า กับ 0.53 ที่ ระดับ นัย ส าคัญ 0.01 และการศึกษาในประเทศไทย พบว่า มณี ว รรณ
ยังปลื ้มจิตต์ (2547) ทาการศึกษาวิเคราะห์จาแนกปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็ จของผู้เรี ยนผ่านระบบ
ออนไลน์ (E-learning) ในสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไทย จานวน 400 คน โดยแบ่ง
ออกเป็ นผู้เรี ยนที่ สาเร็ จ จ านวน 200 คน และผู้เรี ยนไม่ส าเร็ จ จานวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่า
ตัวแปรที่สามารถจาแนกกลุม่ ผู้เรี ยนที่สาเร็ จและไม่สาเร็ จ มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ แรงจูงใจ ใฝ่ สมั ฤทธิ์ และ
เจตคติต่อการเรี ยนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสมการจาแนกประเภทที่ ได้ ส ามารถคาดคะเนการเป็ น
สมาชิ กกลุ่ม ผู้เรี ยนทัง้ สองกลุ่มได้ ถูกต้ อ งร้ อยละ 78.3 นอกจากนี ้ผลการศึกษายังพบว่า แรงจูงใจ
ใฝ่ สมั ฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ กบั เจตคติต่อการเรี ยนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.35 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และวันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) ยังได้ ทาการศึกษาปั จจัยสาเหตุ
สถานการณ์ ทางสังคม และการมีภูมิค้ มุ กันทางจิตทีเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ อิ นเตอร์ เน็ตอย่าง
สร้ างสรรค์และปลอดภัย โดยทาการศึกษากับนักเรี ยนหญิ งชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 5 จานวน 597
คน ผลการศึ ก ษาพบว่า แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่อ เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมการใช้
อินเตอร์ เน็ต ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.20 ที่ระดับนับสาคัญ 0.05
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ นตัวแปรที่มี
ความสัม พันธ์ และมี อิ ทธิ พ ลทางตรงต่อ เจตคติต่อ การเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ ดังนันจึ
้ งทาให้ มี
หลักฐานเพียงพอที่ทาให้ ผ้ วู ิจยั คาดการณ์ว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มีอิทธิทางตรงต่ อเจตคติต่อการ
เรี ยนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ กาหนดไว้ เป็ นสมมติฐานของการวิจยั ในครัง้ นี ้ สามารถเขียนเป็ น
แผนภาพแสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ ได้ ดังภาพประกอบ 9
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แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์

Sutanto; & Eliyana (2014)
Bakar et.al. (2010)
มณีวรรณ ยังปลื ้มจิตต์ (2547)
วันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554)

เจตคติตอ่ การเรี ยน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาพประกอบ 9 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ และเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
3.8 การสนับสนุนทางสังคม กับเจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรี ยนผ่ าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคม เป็ นความรู้ สึกของบุ คคลถึงความเป็ นเจ้ าของ การได้ รับการ
ยอมรับได้ รับความรัก รู้ สกึ ว่ามีคุณค่าในตนเอง เป็ นที่ต้องการของบุคคลอื่น โดยได้ รับจากกลุม่ บุคคล
ในระบบสังคม เป็ นผู้สนับสนุนด้ านจิตอารมณ์ วัสดุอุปกรณ์ ข่าวสาร คาแนะนา อันจะทาให้ บุคคลนัน้
สามารถดารงอยู่ในสังคมได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ ทางจิ ตวิทยาสังคมของบุคคลที่เกิ ด
จากการปฏิ สมั พัน ธ์ ท างสังคมที่ บุ คคลรั บ รู้ หรื อ ประเมิ น ว่าจะได้ รับ ความช่ว ยเหลือ และได้ รับ การ
ตอบสนองความต้ องการของตน ทางด้ านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เช่น การได้ รับความรั ก
การยกย่อง การเห็นคุณค่า ความภาคภูมิใจ และเป็ นส่วนหนึ่งของเครื อข่ายทางสังคม และความผูกพัน
ซึง่ กันและกัน (อังศินนั ท์ อินทรกาแหง และคนอื่นๆ. 2550) การสนับสนุนทางสังคมนัน้ เป็ นปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่งประกอบไปด้ วยความรักใคร่ ห่วงใย ความไว้ วางใจความช่วยเหลือ ด้ านเงินทอง
สิ่งของ แรงงาน การให้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการให้ ข้อมูลป้อนกลับ และข้ อมูลเพื่อการเรี ยนรู้ และ
การประเมินตนเอง ทาให้ บุคคลรู้ สกึ ถึงความเป็ นเจ้ าของ การได้ รับการยอมรับรู้ สกึ มี คุณค่าในตัวเอง
เป็ นที่ต้องการของบุคคลอื่น โดยได้ จากกลุม่ คนในระบบของสังคมนันเอง
้ เป็ นผู้ให้ การสนับสนุนจะทา
ให้ บุ ค คลนั น้ สามารถด ารงอยู่ ใ นสัง คมได้ อย่ า งเหมาะสม (วิ ล าวัล ย์ รั ต นา. 2552) ทัง้ นี ้ มี ผ้ ู ให้
ความหมายของการสนับ สนุ น ทางสัง คมอย่ า งหลากหลาย อาทิ เช่ น ลัก ษมี บุ ญ ธรรม (2540)
ให้ ความหมายเกี่ ยวกับการสนับสนุนทางสังคมไว้ ว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคล
ได้ รับการช่วยเหลือด้ านการเงิน แรงงาน หรื อวัสดุสิ่งของต่างๆ จากบุคคลอื่นที่อ ยู่ใกล้ ชิดหรื อ อยู่ใน
สังคมของตน ซึง่ อาจจะเป็ นสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน บุคลากรทางสุขภาพ คนใดคนหนึ่ง
หรื อหลายคนรวมกัน ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2548) ได้ รวบรวม และสรุ ปนิยามของการสนับสนุนทาง
สังคมว่า หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลสองคนในสถานการณ์ ใดสถานการณ์ หนึ่ง โดยผู้ที่ให้ การ
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สนับสนุนทางสังคมจะให้ การสนับสนุน 3 ด้ านคือ 1) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ เช่น การแสดง
ความเป็ นห่วงเป็ นใยเห็นใจแสดงความรัก และการยอมรับ เป็ นต้ น 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร
เช่น การให้ ข้อมูลเกี่ ยวข้ องกับการทางาน ข้ อมูลย้ อนกลับ การให้ รางวัล-ลงโทษ และการกล่าวติช ม
และ 3) การสนับสนุนด้ านวัสดุอุปกรณ์ รวมทังทรั
้ พยากร งบประมาณ และแรงงาน เช่น บริ การเงิน
สิง่ ของและเครื่ องมือที่จาเป็ น
นอกจากนัน้ วิลาวัลย์ รัตนา (2552) สรุ ปว่า การสนับสนุนทางสังคม คือ การที่บุคคล
ได้ รับการช่วยเหลือทางด้ านการเงิน แรงงาน หรื อ วัสดุสิ่งของต่างๆ ตลอดจนการได้ รับข้ อมูลเพื่อการ
เรี ยนรู้ และการประเมิ น ตนเอง จากบุคคลอื่ น ซึ่งอยู่ใกล้ ชิด หรื อ อยู่ในสังคมของตน ซึ่งอาจจะเป็ น
สมาชิกในครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อน หรื อ บุคลากรทางสุขภาพคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายคนรวมกัน
แล้ วทาให้ บุคคลรู้สกึ ว่าตนเองได้ รับการยอมรับ รู้ สกึ มีคณ
ุ ค่า และเป็ นที่ต้องการของบุคคลอื่น ซึง่ ทาให้
บุคคลนัน้ สามารถดารงอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข ส่วนนักวิชาการต่างประเทศได้ ให้ ความหมายไว้
ดังเช่น คอบบ์ (Cobb. 1976) ให้ ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม ว่าคือ การที่บุคคลรู้ สกึ ได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารที่เข้ าใจ ได้ รับความรัก การยกย่อง มองเห็นคุณค่า มีความผูกพันซึ่งกันและกัน และรู้สกึ
ว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม เพนเดอร์ (Pender. 1996) อธิ บายการสนับสนุนทางสังคม ว่าหมายถึง
การที่บุคคลรู้ สกึ ถึงความเป็ นเจ้ าของการได้ รับการยอมรับ และความรักความรู้ สึกมี คุณค่าในตนเอง
เป็ นที่ต้องการของบุคคลอื่น โดยได้ การสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ คนในระบบของสังคมนัน้ ทางด้ าน
จิตใจ อารมณ์ สิง่ ของ ข้ อมูลสารสนเทศ คาแนะนา ซึ่งจะทาให้ บุคคลนันสามารถอยู
้
่ในสังคมได้ อย่าง
เหมาะสม และ เบริ นส์ (Berns. 2010) ให้ นิยามการสนับสนุนทางสังคม คือ การรับรู้ ของบุคคลถึงการ
ปฏิบตั ิจากสมาชิกในครอบครัว และนอกครอบครัว รวมถึงการมีโอกาสเอื ้อประโยชน์ตอ่ ผู้อื่นในด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวก ข้ อมูลข่าวสาร การประเมินพฤติกรรม และอารมณ์ หรื อสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ทาให้
เกิดความรู้สกึ อบอุ่น มัน่ คง มีคณ
ุ ค่า เกิดกาลังใจ ในการดาเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข จึงสรุ ป
การสนับสนุนทางสังคมในการวิจัยครัง้ นี ้ จึงศึกษาในแง่เป็ นแหล่งที่มาซึ่งได้ รับมาจากการช่วยเหลือ
สนับสนุนด้ านต่างๆ แก่บุคคลตังแต่
้ ด้านอารมณ์ ข้ อมูลข่าวสาร วัสดุสงิ่ ของหรื อทรัพยากรต่างๆ
ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
นักวิชาการ ได้ แ บ่งประเภทของการสนับ สนุนทางสังคม ไว้ แตกต่างกันทัง้ นี ้ขึ น้ อยู่กับ
มุมมองของแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ เคปแลน และ คนอื่นๆ (Kaplan; et al. 1977) ได้ แบ่งการ
สนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) การสนับสนุนทางสังคมที่เป็ นวัตถุสิ่งของ (Tangible
support) เป็ นการสนับสนุนในรู ปแบบของการช่วยเหลือด้ านการเงินหรื อ การช่วยเหลือ ด้ านร่ างกาย
2) การสนับสนุนทางสังคมที่เป็ นลักษณะนามธรรม (Intangible support) เป็ นการสนับสนุนในรู ปแบบ
ของการให้ ก าลังใจความรั ก และความผูกพัน ทางอารมณ์ ขณะที่ เซฟเฟอร์ , คอยน์ และ ลาซารั ส
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(Scaefer; Coyne; & Lazarus. 1981) ได้ แบ่งการสนับสนุนทางสังคมเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ 1) การสนับสนุน
ด้ านอารมณ์ (Emotional support) หมายถึง ความผูกพันใกล้ ชิดการได้ รับการยืนยันทาให้ บุคคลได้ รับ
ความรั กหรื อได้ รับการดูแลเอาใจใส่ 2) การสนับสนุนด้ านวัตถุสิ่งของ (Tangible support) หมายถึง
การได้ รับความช่วยเหลือด้ านวัตถุสงิ่ ของและการบริ การ และ 3) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลสารสนเทศ
(Information support) หมายถึงการได้ รับข้ อ มูลข่าวสารที่ทาให้ บุ คคลสามารถนาไปแก้ ปัญ หาหรื อ
ข้ อมูลป้อนกลับทาให้ บุคคลรับรู้ ถึงพฤติกรรมและการปฏิบตั ิตน สอดคล้ องกับ ทอยด์ (Thoits. 1982)
และ จาคอบสัน (Jacobson. 1986) ทีไ่ ด้ แบ่งประเภทของการสนับสนุนทางสังคม ออกเป็ น 3 ประเภท
เช่นกัน คือ 1) การสนับสนุนทางด้ านสิ่งของ หมายถึง การได้ รับความช่วยเหลือ ด้ านแรงงาน วัส ดุ
อุป กรณ์ สิ่งของเงินทอง ที่จะทาให้ บุคคลที่ได้ รับ นัน้ สามารถดารงบทบาท หรื อ หน้ าที่รับผิดชอบได้
ตามปกติ 2) การสนับ สนุ น ทางด้ า นข้ อ มูล สารสนเทศ หมายถึ ง การได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่า วสารรวมทัง้
คาแนะนาและการป้อนกลับ และ 3)การได้ รับการสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ หมายถึง การได้ รับความ
รัก การดูแลเอาใจใส่การยอมรับการเห็นคุณค่าในตน และรู้ สกึ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ขณะที่โคเฮน
และโฮเบอร์ แมน (Cohen; & Hoberman. 1983) ได้ แบ่งการสนับสนุนทางสังคมเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
1) ความเป็ นเจ้ าของ (Belonging) คือ การรับรู้ถึงความสามารถร่วมทากิจกรรมกันในสังคม 2) การสัมผัส
จับต้ องได้ (Tangible) คือ การรับรู้ ในเรื่ องการจัดหาความช่วยเหลือ ในเชิงที่นาไปสู่การปฏิบัติได้ จ ริ ง
3) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self- Esteem) คือ การรับรู้ ตนเองในด้ านบวก เมื่อเปรี ยบเทียบกับคนอื่น
และ 4) การประเมิ นผล (Appraisal) คือ การรั บรู้ ถึงการได้ รับคาแนะนา การรับ ฟั งปั ญ หา และการ
สนับสนุนทางอารมณ์
ส่วน ไวส์ (Weiss. 1974) กล่าวถึงชนิดของการสนับสนุนทางสังคมว่ามี 6 ประเภท ได้ แก่
1) ความใกล้ ชิด ผูกพัน (Attachment) เป็ นสัมพันธภาพแสดงถึง ความใกล้ ชิดที่ทาให้ บุคคลรู้ สกึ ว่าตน
เป็ นที่รัก และได้ รับการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งมักจะได้ รับจากบุคคลใกล้ ชิด เช่น คู่สมรส เพื่อนสมาชิ กใน
ครอบครั วเดียวกัน และหากบุ คคลขาดการสนับสนุนชนิ ดนี ้จะรู้ สึกแตกแยกทางอารมณ์ (Emotion
Isolation) หรื อ อ้ างว้ างโดดเดี่ ย ว (Loneliness) 2) โอกาสในการอบรมเลี ้ยงดูผ้ ูอื่ น (Opportunity of
Nurturance) หมายถึง โอกาสที่บุ คคลสามารถแสดงความรั บ ผิดชอบในการเลี ้ยงดู หรื อ ช่วยเหลือ
บุ ค คลอื่ น และพึ่ ง พาผู้ อื่ น ได้ หากขาดการสนั บ สนุ น ชนิ ด นี จ้ ะท าให้ บุ ค คลรู้ สึ ก ว่ า ชี วิ ต นี ไ้ ร้ ค่ า
(Meaningless in Life) 3) การผสมผสานเป็ นส่ว นหนึ่ ง ของสัง คม (Social Integration) หมายถึ ง
โอกาสที่บุคคลสามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมในสังคม มีโอกาสแข่งขันแลกเปลีย่ นซึง่ กันและกัน รวมทังแสดง
้
ความห่วงใยเข้ าใจต่อ กันและหากขาดการสนับ สนุน ชนิดนี ท้ าให้ บุ คคลรู้ สึก โดดเดี่ยวจากสังคม 4)
กาลังใจที่มีคณ
ุ ค่า (Reassuranal of Worth) หมายถึง การที่บุคคลได้ รับการเคารพยกย่อง และชื่นชมที่
สามารถแสดงบทบาททางสังคม อันเป็ น ที่ย อมรั บของสมาชิ ก ในครอบครั ว และสังคมถ้ าขาดกา ร
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สนับสนุนชนิดนี ้จะทาให้ บุคคลรู้สกึ ขาดความเชื่อมั่น หรื อไร้ ประโยชน์ (Uselessness) 5) ความเชื่อมั่น
ในมิ ตรภาพที่ดี (Sense of Reliable Alliance) การสนับสนุนชนิดนี ้จะได้ มาจากครอบครั ว หรื อ เครื อ
ญาติ ซึง่ มีความคาดหวังว่าจะได้ รับความช่วยเหลือห่วงใยซึง่ กันและกัน หากขาดจะทาให้ บุคคลรู้สกึ ว่า
ขาดความมัน่ คง และถูกทอดทิ ้ง 6) การได้ รับคาแนะนา (The Obtaining of Guidance) หมายถึง การ
ได้ รับความช่วยเหลือทางอารมณ์ ข้ อมูลข่าวสาร จากบุคคลที่ตนศรัทธาและเชื่อมัน่ ในช่วงที่บุคคลเผชิญ
กับความเครี ยด หรื อภาวะวิกฤตถ้ าขาดการสนับสนุนชนิดนี ้จะทาให้ บุคคลรู้ สกึ ท้ อแท้ สิ ้นหวัง
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว พบว่า แม้ จะมี การแบ่งชนิดของการสนับสนุนทาง
สังคม โดยนักวิชาการหลายๆคนก็ตาม แต่ยงั มีความคล้ ายคลึงกันในชนิดของการสนับสนุนทางสังคมที่
พบได้ จากนักทฤษฎีเกือบทุกราย คือ การสนับสนุนด้ านอารมณ์ การสนับสนุนด้ านวัตถุสงิ่ ของ และการ
สนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร สาหรับการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจึงแบ่งประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
ดังกล่าวออกเป็ น 3 ประเภท ตามแนวคิดของ เซฟเฟอร์ , คอยน์ และ ลาซารัส (Scaefer; Coyne; &
Lazarus. 1981) ทอยด์ (Thoits. 1982) และ จาคอบสัน (Jacobson. 1986)
แหล่ งการสนับสนุนทางสังคม
เมื่ อพิ จารณาการสนับสนุนทางสังคมจะพบว่าการสนับ สนุน ทางสังคมเป็ นสิ่งที่บุ คคล
ได้ รับจากแหล่งเอื อ้ อ านวยทางสังคมของตนซึ่งมี ผ้ ูจาแนกแหล่งของการสนับสนุนทางสังคมไว้ อาทิ
คะนึงนิ จ สมบู รณ์ (2539) กล่าวว่า ได้ แบ่งกลุ่มของผู้ให้ การสนับสนุนทางสังคมไว้ 3 กลุ่ม คื อ 1) กลุ่ม
บุคคลที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ ประกอบด้ วยบุคคล 2 ประเภท คือประเภทแรกเป็ นบุคคลที่อยู่
ในครอบครั วสายตรง ได้ แก่ ปู่ ย่า ตายาย พ่อ แม่ ลูกหลาน และประเภทที่สองเป็ นครอบครัวใกล้ ชิ ด
ได้ แก่ เพื่อนฝูงในวัยเดียวกัน เพื่อนบ้ าน คนรู้จักคุ้นเคย เพื่อนร่ วมงาน และคนใกล้ ชิด 2) องค์กรและ
สมาคม หมายถึง กลุม่ บุคคลที่มารวมตัวกันเป็ นหน่วยชมรม สมาคม และองค์กร เพื่อให้ การช่วยเหลือ
สนับสนุนผู้อื่ น เช่น ชมรมผู้สงู อายุ สโมสรองค์กรทางศาสนา เป็ นต้ น และ 3) กลุม่ วิช าชี พ หมายถึง
กลุ่ม บุ คคลที่ให้ การช่วยเหลือ การส่งเสริ ม ป้อ งกัน รั กษา และฟื ้น ฟู สุขภาพประชาชน เช่น แพทย์
พยาบาล และ นักกายภาพบาบัด เป็ นต้ น ส่วน จริ ยาวัตร คมพยัคฆ์ (2549) ได้ แบ่งแหล่งของการ
สนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ สังคมปฐมภูมิ ได้ แก่ ครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อน
บ้ านหรื อเรี ยกรวมว่า กลุม่ ที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ 2) กลุม่ สังคมทุติยภูมิ ได้ แก่ กลุม่ วิชาชีพ
และกลุม่ สังคมอื่นๆ หรื อเรี ยกรวมว่า กลุม่ ที่ช่วยเหลือในวิชาชีพ
สาหรับบริ บทของการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาถึงการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของ
กลุม่ นิสิตปริ ญญาตรี เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
แล้ ว พบว่า แดเนี ย ลแซน (Danielsan. 2009: 303) ได้ เสนอว่า อาจารย์ ครอบครั ว และเพื่ อ นนั น้
มีลกั ษณะเป็ นแหล่งที่ให้ สิ่งเอื ้ออานวยทางสังคมแก่นิสติ ทาให้ มีความเป็ นอยู่ที่ดี และใช้ ชีวิตความเป็ น
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นิสติ ได้ อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนทางสังคมจึงเป็ นหนึง่ ในตัวแปรที่สาคัญซึง่ ผล
ต่อประสิทธิ ภาพในการจัดการกับปั ญหาของนิสิต ดังนันการสนั
้
บสนุนทางสังคมของนิสิตควรเกิดจาก
3 กลุม่ ได้ แก่ 1) อาจารย์ ได้ แก่ ครู อาจารย์ ผู้ทาหน้ าที่สอน ผู้ดูแลในศูนย์เยาวชน 2) ครอบครัว ได้ แก่
พ่อแม่ ผู้ปกครองหรื อญาติพี่น้อง และ 3) เพื่อน ได้ แก่ เพื่อนร่วมชัน้ เพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนที่ร่วมทา
กิ จ กรรม ขณะที่ เลวิ ท และคนอื่ น ๆ (Eggens; Werf; Bosker. 2008: 253-773; citing Levitt; et al.
1994; & Wall; et al. 1999) ได้ ท าการศึก ษาและพบว่า การสนับ สนุนทางสังคมจากผู้ปกครองและ
สมาชิ ก ในครอบครั ว อาจลดลงในนิ สิต ที่ มี อ ายุม ากขึน้ ขณะที่ ก ารสนับ สนุน ทางสัง คมจากเพื่ อ น
กลายเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญมากและมากกว่าบุคคลอื่นๆ ในชีวิตของวัยรุ่ น เช่น ในนิสิตมหาวิทยาลัย
เพื่อ นและคู่หูจะมี การติดต่อสื่อสารกันเสมอๆ มากกว่าที่ นิสิตจะติดต่อจากผู้ปกครอง และการศึกษา
ของ เบิร์น (Berns. 2004) ที่พบว่า โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา เป็ นสถานที่ผ้ เู รี ยนใช้ เวลาส่วนใหญ่ เพื่อ
การศึกษาหาความรู้ และเป็ นแหล่งที่รวบรวมความรู้ นานาประการที่จาเป็ นต้ องใช้ ในสังคม เนื่องจาก
โรงเรี ยนเป็ นสถาบันหนึ่งในสังคมที่ถูกจัดตังขึ
้ ้นมาเพื่อ ดารงรักษาความรู้ ทักษะ ประเพณี และความ
เชื่อของสังคมเอาไว้ และจากการที่โรงเรี ยนเป็ นเสมือนสมองของสังคม โรงเรี ยนจึงมีบทบาทในเรื่ องของ
การสนับสนุนทางข้ อมูลข่าวสาร (Information support) ที่เกี่ยวข้ องการกับเรี ยน นอกจากนันโรงเรี
้
ยน
ยังเป็ นแหล่งฝึ กฝนความสามารถและสร้ างทัศนคติ ในอันที่จะตอบสนองต่อความต้ องการของตัวบุคคล
และระบบสังคมด้ วย นอกจากนี ้ความชานาญ และรูปแบบการสอนของครู ความพร้ อมของตาราเรี ยน
และอุปกรณ์ การศึกษาอื่ นๆ เป็ นสิ่งที่มี อิ ทธิ พลต่อ คุณ ภาพของกระบวนการให้ ข้อมูลทางการศึกษา
อันจะส่งผลถึงความสามารถในการเรี ยนของผู้เรี ยน (Pollitt. 1984) ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ จึงมุ่งศึกษา
ถึงการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม จากแหล่งสนับสนุน 2 แหล่ง คือ จากกลุม่ เพื่อน และอาจารย์ผ้ สู อน
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความหมายของการสนับสนุนทางสังคม จึงสรุ ป
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม ของการวิจัยครัง้ นี ้ว่า หมายถึง การรับรู้ บุคคลถึงการให้ การ
สนับสนุน ของบุคคลที่เขาเหล่านัน้ เกี่ยวข้ อ ง บุคคลดังกล่าวได้ แก่ เพื่อ น และอาจารย์ ผ้ ูสอน ให้ การ
สนับสนุนด้ านต่างๆ ในการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ซึ่งการสนับสนุนสังคม ประกอบด้ วย 1) การได้ รับ
การสนับสนุนด้ านอารมณ์ หมายถึง บุคคลรับรู้ ว่า เพื่ อน และอาจารย์ผ้ ูสอน ให้ ความห่วงใย รับฟั ง
ความรู้ สกึ เข้ าใจ และคอยเป็ นกาลังใจ ในการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) การได้ รับการสนับสนุน
ด้ านข้ อ มูลข่าวสาร หมายถึง บุคคลรับรู้ ว่า เพื่อน และอาจารย์ ผ้ ูสอน ได้ ให้ คาแนะนา ข้ อ เสนอแนะ
ให้ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทังให้
้ ข้อมูลป้อนกลับที่เป็ นผลจากการ
เรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ และ3) การได้ รับการสนับสนุนด้ านทรัพยากร บุคคลรับรู้ ว่า เพื่อ น และ
อาจารย์ผ้ สู อนได้ ให้ การสนับสนุนอุปกรณ์ สิง่ ของ เวลา เพื่อสนับสนุนการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
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การวัดการสนับสนุนทางสังคม
จากการประมวลเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ างแบบวัด ตัว แปรการ
สนับสนุน ทางสังคม ที่ผ่านมาพบว่า มี ส ร้ า งแบบวัดหลายลัก ษณะ อาทิ เช่ น ลิน ; แชง และลี (Lin;
Zhang; & Li. 2014) ก็ได้ สร้ างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม โดยมี การแบ่งองค์ประกอบในการวัด
ออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ 1)การสนับสนุนทางด้ านข้ อมูลข่าวสาร 2) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์
และ 3) การสนับสนุนของเครื อข่ายออนไลน์ ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วย
ที่สดุ แมคคินลี และไรท์ (Mckinley; & Wright. 2014) ทาการสร้ างแบบวัดการสนับสนุนข้ อมูลข่าวสาร
โดยวัดเป็ นข้ อคาถาม ลักษณะเป็ น มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เคยเลย จนถึง เป็ นประจ า
โดยแบบวัดมี ค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.75 นอกจากนี ้ เว้ งและไซด์ (Weng; & Tsai. 2015) ได้ สร้ าง
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม โดยแบ่งแบบวัดแยกเป็ น 3 ตัวแปร คือ 1) การสนับสนุนจากครอบครัว
โดยมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.73-0.87 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.92 2) การสนับสนุน
จากเพื่อน มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.71-0.87 และมีค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.92 และ
3) การสนับสนุนทางโดยการบริ หารจัดการ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ อยูร่ ะหว่าง 0.71-0.89 โดยที่มีค่า
ความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.89 มี ทงั ้ 16 ข้ อ คาถาม และ ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้
ไม่เห็นด้ วยที่สดุ จนถึง เห็นด้ วยที่สดุ สาหรับการศึกษาในไทย พบว่า เนติมา กมลเลิศ (2549) ได้ สร้ าง
แบบวัด การสนับ สนุน ทางสังคมจากครอบครั ว ที่ พัฒ นาจากแนวคิ ด การสนับ สนุน ทางสังคมของ
ทินเดล และจาคอบสัน โดยแบ่งข้ อคาถามออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ 1) การสนับสนุนด้ านอารมณ์
และจิ ตใจ 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และ 3) การสนับ สนุนด้ านวัตถุสิ่งของ จานวน 17 ข้ อ
คาถาม มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.846 และนอกจากนี ้ ยังมีการสร้ างแบบวัด การสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อน มีการแบ่งการวัดออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ ความเชื่อมั่นในการเป็ นมิตรที่ดี ได้ รั บความ
ช่วยเหลือในการใช้ อินเตอร์ เน็ต และการได้ รับการชี แ้ นะข้ อ มูลข่าวสารเกี่ยวกับอิ นเตอร์ เน็ต ลักษณะ
เป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ น้ อ ยที่สุด จนไปถึง มากที่สุด 15 ข้ อคาถาม มี ค่าความเชื่อมั่น
แบบวัด เท่ากับ 0.88 ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
้ น้ อยที่สดุ จนไปถึง มากที่สดุ เช่นกัน
สาหรับการวัดการสนับสนุนทางสังคม ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยสร้ างข้ อคาถามจากการ
ประมวลเอกสารจากเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ของ จาคอบสัน (Jacobson. 1986) เป็ นแนวคิด
หลัก ประกอบกับการศึกษาแบบวัดของ เนติมา กมลเลิศ (2549) โดยสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับ
บริ บทของงานวิจัยในการวัดการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคม จากอาจารย์และเพื่อน โดยทาการวัดใน
3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การให้ การสนับสนุนด้ านอารมณ์ 2) การให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร
และ 3) การสนับสนุนด้ านทรัพยากร ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ เป็ นจริ ง
น้ อยที่สดุ (0 คะแนน) ถึง เป็ นจริ งมากที่สดุ (5 คะแนน) ) โดยข้ อคาถามทางบวกให้ คะแนน 0 - 5 และ
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ข้ อ คาถามทางลบให้ ค ะแนน 5 – 0 ผู้ต อบแบบวัด ที่ ได้ ค ะแนนรวมมาก แสดงว่าเป็ น ผู้ที่ ได้ รับ การ
สนับสนุนทางสังคมมากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ระหว่ างการสนับสนุนทางสังคม เจตนาเชิง
พฤติกรรม และพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากการประมวลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบความสัมพันธ์ ระหว่างการสนับสนุนทาง
สังคมกับเจตนาเชิงพฤติกรรม อาทิ ลิน; แชง และลี (Lin; Zhang; & Li. 2014) ได้ ศึกษา ถึงมิติของการ
สนับสนุนทางสังคมบนระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Site) ซึ่งบริ การบนเว็บไซต์
ที่ช่วยให้ บุคคลสามารถที่จะสร้ างโปรไฟล์สาธารณะหรื อกึ่งสาธารณะในระบบได้ โดยศึกษาจากกลุม่
ตัว อย่างที่ เป็ น นิ สิต มหาวิท ยาลัย ทางภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ โดยสามารถเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 90 คน ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า
การสนับสนุนทางสังคมออนไลน์ ซึ่งแบ่งได้ เป็ น 3 องค์ ประกอบคือ 1) การสนับสนุนทางด้ านข้ อ มูล
ข่าวสาร 2) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ และ 3) การสนับสนุนทางด้ านเครื อข่ายออนไลน์ ส่งผลต่อ
เจตนาในการใช้ ระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลเท่ากับ 0.59
ที่ระดับ นัย สาคัญ 0.01 ออล-อเล็ค และแอลนาวาส (Al-alak; & Alnawas. 2011) ได้ ท าการศึกษา
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อเจตนาในการใช้ E-learning ของอาจารย์ผ้ สู อน กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาทาการ
สุม่ มาจากมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชนในจอร์ แดนซึ่งได้ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้
จานวน 799 คน โดยผลการศึกษาพบว่า การสนับ สนุนทางสังคมจากการจัดการระบบ E-learning
มี ผ ลต่ อ เจตนาในการใช้ E-learning ของกลุ่ม อาจารย์ โดยมี ค่า สัม ประสิท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่า กับ 0.31
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 เหวง และไซด์ (Weng; and Tsai. 2015) ยังศึกษาการสนับสนุนทางสังคมที่
ส่งผลต่อเจตนาในการใช้ E-learning อย่างต่อเนื่อง ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมโดยศึกษากับพนักงาน
ของบริ ษัทในประเทศไต้ หวันที่ใช้ E-learning ของบริ ษัทจานวน 578 คน โดยการสนับสนุนทางสังคม
แบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท คือ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากเพื่อน และการสนับสนุนโดย
การบริ หารจัดการ ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงการสนับสนุนจากครอบครัว เพียงอย่างเดียวที่สง่ ผลต่อ
เจตนาในการใช้ งาน E-learning อย่างต่อ เนื่ อ ง โดยมี ค่าสัม ประสิท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ากับ 0.14 ที่ ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
ส่วนงานวิจัยที่ การสนับสนุนทางสังคมมี อิทธิ พลต่อพฤติกรรม ก็ ได้ มีการศึกษาไว้ เช่น
แมคคินลีและไรท์ (Mckinley; & Wright. 2014) ได้ ศึกษาอิทธิ พลของการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับ
ข้ อมูลข่าวสาร ต่อความถี่ ในการค้ นหาข้ อมูลออนไลน์ โดยศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างนิสิตมหาวิทยาลัย
จานวน 279 คน โดยจากการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับข้ อมูลข่าวสาร ส่งผลให้ นิสิต
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มีการค้ นหาข้ อมูลออนไลน์เพิ่มขึ ้น ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และเนติมา กมลเลิศ (2549) ได้ ศกึ ษาปั จจัย
ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในการใช้ อิ นเตอร์ เน็ต ความภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ เกี่ยวกับ
อินเตอร์ เน็ต การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและจากเพื่อน กับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 โรงเรี ยนเครื อ
เซนต์ ค าเบรี ย ล จ านวน 360 คน ผลการศึ ก ษาพบว่า นัก เรี ย นส่วนใหญ่ ไ ด้ รั บ การสนับ สนุ น จาก
ครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนอยูร่ ะดับปานกลาง นอกจากนี ย้ งั พบว่าการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพื่อ นเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ ไปยังพฤติ กรรมที่พึงประสงค์ ในการใช้ อิ น เตอร์ เน็ต มี ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.52 อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 นอกจากนี ้ พราวนภา เวียงคา (2557)
ศึกษาตัวแปรที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยทาการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย จานวน 373 คน ผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่ อ น และการสนับ สนุน จากครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการใช้ เครื อ ข่า ยออนไลน์ ซึ่งมี ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.29 และ 0.13 ตามลาดับ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าการสนับสนุนทางสังคม เป็ นตัว
แปรที่มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อเจตนาเชิ งพฤติกรรม และมี อิ ทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่นกัน ดังนันจึ
้ งทาให้ มีหลักฐานเพียงพอที่ทาให้ ผ้ วู ิจยั คาดการณ์ ว่า การสนับสนุนทาง
สังคมมีอิทธิพลทางตรงต่ อเจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้
กาหนดไว้ เป็ นสมมติฐานของการวิจยั ในครัง้ นี ้ สามารถเขียนเป็ นแผนภาพแสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ ได้
ดังภาพประกอบ 10

Al-alak; & Alnawas (2003)
Lin; Zhang; & Li (2014 )
Weng; and Tsai (2015)

การสนับสนุนทางสังคม

เจตนาเชิงพฤติกรรม

พฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาพประกอบ 10 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง การสนับสนุนทางสังคม เจตนาเชิงพฤติกรรม และ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
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4. กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยระยะที่ 1
เป็ นการวิจัยเชิ งสหสัมพันธ์ มี จุดมุ่งหมายเพื่อ ศึก ษารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุ ของ
เจตนา เชิงพฤติกรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ของนิสติ ระดับปริ ญญาตรี
ในการกาหนดตัวแปรเพื่ออธิ บายพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ กาหนดมาจาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อ ง ร่ วมกับการประยุกต์ ใช้ ปั จ จัยทางจิ ตตามทฤษฎี
พฤติ ก รรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior) ของ ไอเซ่ น (Ajzen. 1991) ที่ เ ชื่ อ ว่ า
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลได้ รับแรงขับเคลื่อนมาจากเจตนาเชิงพฤติกรรม โดยปั จ จัยที่มีอิทธิ พลต่อ
เจตนาเชิงพฤติกรรม ประกอบด้ วย เจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรม การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงและการรับรู้การ
ควบคุมพฤติกรรม และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องยังพบว่า ปั จจัย การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่
สัม ฤทธิ์ และการสนับ สนุ น ทางสัง คม ยัง เป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ ส่งผลต่ อ เจตนาเชิ งพฤติ ก รรมและ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนัน้ จึงสามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อใช้ เป็ น
แนวทางสาหรับการศึกษา ดังภาพประกอบ 11

แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
- มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
- ต้ องการข้ อมูลย้ อนกลับ
- เป็ นผู้เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่
การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
เสมอ
- การคล้ อยตามอาจารย์
- การคล้ อยตามเพื่อน

เจตคติต่อการเรี ยนผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
- ความรู้ สกึ
- ความคิดเชิงประมาณค่า

เจตนาเชิงพฤติกรรม

การรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรม

การสนับสนุนทางสังคม
- ด้ านอารมณ์
- ด้ านข้ อมูลข่าวสาร
- ด้ านทรัพยากร

การควบคุมตน

ภาพประกอบ 11 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1

พฤติกรรมการเรี ยนผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
- การใช้ ประโยชน์
- การมีปฏิสมั พันธ์
- ระยะเวลา/ความถีใ่ นการเรี ยน

ความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่ าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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สมมติฐานการวิจัยระยะที่ 1
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ นาตัวแปรต่างๆ มาสร้ างเป็ นแบบจาลองสมมติฐาน
(Hypothesis Model) ซึง่ เป็ นแบบจาลองโครงสร้ างสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของเจตนาเชิงพฤติกรรม ที่สง่ ผล
ต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ของนิสติ มหาวิทยาลัย แสดงตามภาพประกอบ 12

มีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติ
ต้องการข้อมูลย้อนกลับ

ความรู้สึก

แรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิ์

เจตคติต่อการ
เรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

เป็นผู้เปลี่ยนแปลง
พัฒนาอยู่เสมอ

ความคิด
เชิงประเมินค่า

เจตนาเชิงพฤติกรรม
การคล้อยตามอาจารย์

การคล้อยตามเพื่อน

การรับรู้ความสามารถ
ของตน

การคล้อยตาม
กลุม่ อ้างอิง

การใช้ประโยชน์

เจตนาเชิง
พฤติกรรม

การรับรูก้ าร
ควบคุม
พฤติกรรม

ด้านทรัพยากร

การสนับสนุน
ทางสังคม

การมีปฏิสัมพันธ์

ระยะเวลา/ความถี่
ในการเรียน

ด้านอารมณ์
ด้านข้อมูลข่าวสาร

พฤติกรรมการ
เรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

การควบคุมตน

ความรู้เกี่ยวกับ
การเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ความรู้เกี่ยวกับการเรียน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การควบคุมตน

ภาพประกอบ 12 แบบจาลองเชิงสาเหตุของเจตนาเชิงพฤติกรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
จากภาพประกอบ เป็ นการแสดงแบบจาลองสมมติฐ านของโครงสร้ างจากความสัม พัน ธ์
เชิงสาเหตุของเจตนาเชิงพฤติกรรม ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ของนิสติ ระดับ
ปริ ญ ญาตรี โดยสมมติ ฐ านเกิ ด ขึน้ จากกรอบแนวคิ ด ที่ ผ้ ู วิ จัย พัฒ นาขึน้ จากแนวคิ ด ตามทฤษฎี
พ ฤติ ก รรม ตามแผน (The Theory of Planned Behavior) ของไอเซ่ น (Ajzen. 1991, 2006) ร่ วมกั บ
แนวคิด Integrated Behavior Model (Montano; & Kasprzyk. 2008) และศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัย
ที่เกี่ ยวข้ องในปั จจัยการควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคม ผู้วิจัยจึงกาหนด
สมมติ ฐ านการวิ จัย หลัก คื อ รู ป แบบความสัม พัน ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข องเจตนาเชิ งพฤติ ก รรมที่ ส่ง ผลต่ อ
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พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี สมมติฐานย่อย
ดังนี ้
1. เจตนาเชิงพฤติกรรม การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน ความรู้ เกี่ยวกับการ
เรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่า น
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2. การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม
3. แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
4. การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การคล้ อยตาม
กลุ่ ม อ้ างอิ ง และการสนั บ สนุ น ทางสัง คม มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อมต่ อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม

5. โปรแกรมการส่ งเสริ มคุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต ที่มี ต่ อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
การวิจัยครัง้ นี ้ใช้ ระเบียบวิธีเชิงปริ มาณ 2 แบบ แบ่งการวิจัยออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
เป็ นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ เพื่อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม
และพฤติ ก รรมการเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ส่วนการวิ จัย ในระยะที่ 2 เป็ น การวิ จัย กึ่ ง ทดลอง
เพื่อ ศึกษาประสิท ธิ ผลของโปรแกรมส่งเสริ ม คุณ ลักษณะทางจิ ต ที่มี ต่อ พฤติ ก รรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องนิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึน้ ในการก าหนดเนื อ้ หาและกิ จ กรรมใน
โปรแกรมการทดลองผู้วิจยั ได้ ทาการพัฒนาปั จจัยคุณลักษณะทางจิตที่สาคัญจากการศึกษาระยะที่ 1
โดยผู้วิจัยได้ ป ระมวลแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ ยวกับ การพัฒ นาพฤติก รรมการเรี ยนผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้ วย 1) ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคม 2) การรับรู้ ความสามารถของตนเอง
3) เทคนิคการควบคุมตน 4) การเปลี่ยนแปลงเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน และ 5)การส่งเสริ มความรู้ เกี่ยวกับ
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
5.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปั ญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ทางปั ญ ญาสัง คม เป็ น ทฤษฎี ที่ พัฒ นาขึน้ โดยแบนดูร่ า (Bandura.
1986) ซึ่งได้ เสนอความหมายของการเรี ยนรู้แตกต่างไปจากนักจิตวิทยาท่านอื่นๆ กล่าวคือ แบนดูร่า
เสนอว่า การเรี ยนรู้ นัน้ ไม่จ าเป็ น ต้ องพิจ ารณาในแง่ของการแสดงออกหรื อ ที่เรี ยกว่า performance
หากแต่วา่ การได้ มาซึง่ ความรู้ใหม่ (Acquired)ถือว่าการเรี ยนรู้ได้ เกิดขึ ้นแล้ วแม้ วา่ จะไม่มีการแสดงออก
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ก็ ต าม ดัง นัน้ การเรี ย นรู้ ของแบนดู ร่า นัน้ มั ก จะเน้ น ที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมภายใน โดยไม่
จาเป็ นต้ องแสดงออก และแน่นอนการแสดงออกของพฤติกรรมก็ จะสะท้ อ นให้ เห็นถึงการเรี ยนรู้ ด้วย
โดยแนวคิดพืน้ ฐานของ Bandura เชื่ อ ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ (Behaver หรื อ B) มี ปฏิสมั พันธ์ กับ
ปั จจัยหลัก
2 ปั จจัย คือ ปั จจัยส่วนบุคคล (Personal Factor หรื อ P) ซึง่ ได้ แก่ ความคิด ความเชื่อ
ความคาดหวัง ฯลฯ กั บ ปั จ จัย สภาพแวดล้ อ ม (Environmental หรื อ E) ซึ่ง ตัว แปรทัง้ 3 ตัว นี จ้ ะมี
ลักษณะที่มีอิทธิพลเป็ นเชิงเหตุ-ผลซึง่ กันและกัน ซึง่ สามารถเขียนแผนภาพดังภาพประกอบ 13
B

P

E

ภาพประกอบ 13 ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรม (B) ปั จจัยส่วนบุคคล (E) และปั จจัยสภาพแวดล้ อม(B)
ตามแนวคิ ด พื น้ ฐานของทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ทางปั ญ ญาสังคมของแบนดูร่า นัน้ เชื่ อ ว่า
พฤติกรรมของคนเรานัน้ ไม่ได้ เกิดขึ ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปั จจัยสภาพแวดล้ อมแต่เพียงอย่าง
เดียว หากแต่มีผลมาจากปั จจัยส่วนบุคคลด้ วย ซึง่ ส่วนที่เปลีย่ นแปลงไปของปั จจัยส่วนบุคคลนี ้เรี ยกว่า
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางปั ญญา ซึ่งหมายถึง การคิด การให้ ความหมาย จินตนาการ ความเชื่ อ
หรื อความคาดหวัง ฯลฯ โดยเชื่อว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางปั ญญานี ้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ และ
กระบวนการเปลีย่ นแปลงทางปั ญญานี ้มีผลต่อพฤติกรรม และถ้ ากระบวนการเปลีย่ นแปลงทางปั ญญา
เปลี่ยน พฤติกรรมของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงด้ วย (ประทีป จินงี่. 2540; อ้ างอิงจาก Dobson. 1988)
ดังนัน้ การพัฒ นาให้ เกิ ดการเปลี่ย นทางปั ญ ญาจึ งเป็ น กระบวนการที่ ส าคัญ ในการส่งเสริ ม ให้ เกิ ด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในครัง้ นี ้ โดยจากผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม
และการควบคุมตน เป็ นปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลโดยตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ย น
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่า การใช้ เทคนิคควบคุมตนและการรับรู้
ความสามารถของตน สามารถพัฒนาให้ เกิดปั จ จัยเชิงสาเหตุทงั ้ 2 ได้ (พัชรี ดวงจันทร์ . 2553) และ
จากการศึกษาพบว่า การใช้ เทคนิคการควบคุมตนเอง และการรับรู้ ความสามารถของตนเอง ก็ เป็ น
วิธีการที่สาคัญที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนกระบวนการทางปั ญญาขึ ้นได้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต . 2556;
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ประทีป จินงี่. 2540) ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ จึงใช้ เทคนิคการควบคุมตนเองและการรับรู้ ความสามารถ
ของตน เป็ นเทคนิคหลักในการสร้ างโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิต นอกจากนี ้จากการวิจยั ระยะ
ที่ 1 ยัง พบว่ า เจตคติ ต่ อ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละความรู้ เกี่ ยวกั บ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ยั ง เป็ นปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ เจตนาเชิ ง พฤติ ก รรมและพฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิ เล็ก ทรอนิ กส์ ซึ่งปั จจัย ทัง้ 2 เป็ น ส่วนที่เกี่ ยวข้ อ งกับ การรู้ คิด ภายในตัวบุ คคล ดังนัน้ ในการสร้ า ง
โปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตครัง้ นี ้จึงมี การให้ ความรู้ และการกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
เจตคติเพิ่ มเติม เพื่อให้ เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางปั ญ ญาจนเกิ ดพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ดียิ่งขึ ้น ดังรายละเอียดที่กล่าวถึงในส่วนต่อไป
5.2 การรับรู้ความสามารถของตน
งานของแบนดูราที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ความสามารถของตนเองนัน้ ในระยะแรกแบนดูรา
เสนอแนวคิดของความคาดหวังความสามารถของตนเอง (Efficacy Expectation) โดยให้ ความหมาย
ว่า เป็ นความคาดหวังที่ เกี่ ยวข้ องกับความสามารถของตน ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง และความ
คาดหวัง นี เ้ ป็ นตัว ก าหนดการแสดงออกของพฤติ ก รรม แต่ ต่ อ มาแบนดู ร าได้ ใช้ ค าว่ า การรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง (Percieved self-efficacy) โดยให้ คาจากัดความว่า เป็ นการที่บุคคลตัดสิน
เกี่ ยวกับความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการและดาเนินการกระทาพฤติกรรมให้ บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้ (สมโภชน์ เอียมสุภาษิ ต. 2556) และจากการประมวลเอกสารเพิ่มเติมพบว่ามีนกั วิชาการ
หลายท่านได้ ให้ ความหมายของการรับรู้ ความสามารถของตนไว้ อีกหลายท่าน ดัง เช่น ซัค (Schunk.
2004) กล่าวว่า การรับรู้ ความสามารถของตนไว้ วา่ เป็ นความเชื่อบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตน
ที่จะกระทาพฤติกรรมตามความสามารถที่มีอยู่ ซึ่งไม่เหมื อนกับการที่เรารู้ ว่าจะทาอะไร แต่เป็ นการ
ประเมิ นความสามารถและทักษะของตนออกมาเป็ นการกระทาตามระดับความสามารถที่มีอยู่ และ
ประที ป จิ น งี่ (2540) ได้ ให้ ค วามหมาย การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนว่าเป็ น การที่ บุค คลตัด สิน ใจ
เกี่ ยวกับความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการและดาเนินการกระทาพฤติกรรมให้ บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ในสถานการณ์ ที่บางครัง้ อาจจะมีความคลุมเครื อ ไม่ชัดเจน มีความแปลกใหม่ที่ไม่สามารถ
ท านายสิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ น้ ได้ ซึ่ ง สภาพการณ์ เหล่า นี ม้ ั ก จะท าให้ บุ ค คลเกิ ด ความเครี ย ดได้ การรั บ รู้
ความสามารถของตนนีม้ ิ ได้ ขึน้ อยู่กับทักษะที่บุคคลที่อยู่ในขณะนันเท่
้ านัน้ หากแต่ยังขึ ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของบุคคลว่าเขาสามารถทาอะไรด้ วยทักษะที่เขามี อ ยู่ สอดคล้ องกับ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
(2543) ซึง่ ให้ ความหมาย การรับรู้ความสามารถของตน เป็ นความเชื่อของบุคคลว่าตนมีความสามารถ
ในการจัดระบบ และกระทาเพื่อให้ บรรลุผลตามที่กาหนดได้ นอกจากนี ้ นภาพร ปรี ชามารถ (2545)
ยัง กล่ า วเพิ่ ม เติ ม อี ก ว่ า การรั บ รู้ ความสามารถของตน หมายถึ ง การที่ บุ ค คลตั ด สิ น เกี่ ย วกั บ
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ความสามารถของตนว่าสามารถกระทาพฤติกรรมบางอย่างในสถานการณ์ ที่เฉพาะเจาะจงได้ หรื อไม่
ซึง่ การรับรู้ ความสามารถส่วนตนเองนี ้ไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ ับทักษะที่บุคคลมีอยู่ในขณะนัน้ หากแต่ว่าขึ ้นอยูก่ ับ
การตัดสินของบุคคลว่าเขาสามารถทาอะไรด้ วยทักษะที่เขามีอยู่
จากความหมายดังกล่าวข้ างต้ น สรุ ปได้ วา่ การรับรู้ความสามารถของตน หมายถึง ความ
เชื่อของบุคคล ว่าตนมีความสามารถในการจัด การ และดาเนินการกระทาพฤติกรรมต่างๆ ให้ บรรลุผล
ตามที่กาหนดได้ ด้วยทักษะที่เขามีอยู่
แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตน
แบนดูรามีความเชื่อว่า การรับรู้ ความสามารถของตนนัน้ มีผลต่อการกระทาของบุคคล 2
คน อาจมีความสามารถไม่ตา่ งกัน แต่อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกันได้ ถ้ าพบว่าคน 2 คนนี ้ มี
การรับรู้ ความสามารถของตนแตกต่างกัน ในคนคนเดียวก็เช่นกัน ถ้ ารับรู้ความสามารถของตนเองใน
แต่ล ะสภาพการณ์ แ ตกต่ างกัน ก็ อ าจจะแสดงพฤติ ก รรมออกมาได้ แ ตกต่า งกั น แบนดูราเห็ น ว่า
ความสามารถของคนเรานัน้ ไม่ ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ ดังนัน้ ประสิทธิ ภ าพการ
แสดงออก จึงขึ ้นกับการรับรู้ ความสามารถของตนในสภาวการณ์ นนๆ
ั ้ นัน่ เอง นัน่ คือถ้ าเรามีการรับรู้ว่า
เรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนัน้ คนที่รับรู้ ว่าตนเองมีความสามารถมีความ
อดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย และจะประสบความสาเร็ จในที่สดุ เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการรับรู้
ความสามารถของตนกับความคาดหวังผลที่จ ะเกิ ด ขึ ้น (Outcome Expectation) เพื่ อ ให้ เข้ าใจและ
ชัดเจนมากขึ ้น แบนดูราได้ เสนอภาพความแตกต่างระหว่างการรั บรู้ ความสามารถของตนกับความ
คาดหวังผลที่เกิดขึ ้น ดังภาพประกอบ 14
บุคคล

พฤติกรรม
การับรู้ ความสามารถ
ของตนเอง

ผลที่เกิดขึน้
ความคาดหวังผล
ที่จะเกิดขึน้

ภาพประกอบ 14 ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองกับความคาดหวังที่จะเกิดขึ ้น
(Bandura. 1986)
ตามภาพประกอบ 14 การรับรู้ ความสามารถตนเอง เป็ นการตัดสินความสามารถของ
ตนเองว่าจะสามารถทางานได้ ในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ ้นนัน้ เป็ นการ
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ตัดสินว่าผลกรรมใดจะเกิ ดขึน้ จากการกระทาพฤติกรรม การรั บรู้ ความสามารถของตน และความ
คาดหวังผลที่จะเกิดขึ ้นนันมี
้ ความสัมพันธ์ กนั มาก โดยที่ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทัง้ 2 นี่ มีผลต่อ
การตัดสินใจที่จะทาพฤติกรรมของบุคคลนันๆ
้ ดังภาพประกอบ 15
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึน้
สูง
ต่า
การับรู้ความสามารถ
ของตนเอง

สูง

มีแนวโน้ มที่จะทาแน่ นอน

มีแนวโน้ มที่จะไม่ ทา

ต่า

มีแนวโน้ มที่จะไม่ ทา

มีแนวโน้ มที่จะไม่ ทา
แน่ นอน

ภาพประกอบ 15 ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ความสามารถของตนเองและความคาดหวัง ที่จะเกิดขึ ้น
(Bandura. 1986)
แบนดูราได้ เสนอแนะแหล่งของการสร้ างให้ เกิ ด การรั บ รู้ ความสามารถของตน 4 วิ ธี
ดังต่อไปนี ้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2553; อ้ างอิงจาก Evans. 1989)
1.ประสบการณ์ ที่ป ระสบความส าเร็ จ (Mastery experiences) ซึ่งแบนดูราเชื่ อ ว่าเป็ น
วิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุด ในการพัฒ นาการรั บ รู้ ความสามารถของตน เนื่ อ งจากว่า เป็ น
ประสบการณ์โดยตรง ความสาเร็ จทาให้ เพิ่มความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชื่อว่าเขาสามารถที่จะ
ทาได้ ดังนันในการที
้
่จะพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนนัน้ จาเป็ นที่ จะต้ องฝึ กให้ เขามีทกั ษะเพียง
พอที่จ ะประสบความสาเร็ จไปพร้ อมๆ กับการทาให้ เขารับรู้ ว่า เขามีความสามารถจะกระทาเช่นนัน้
จะทาให้ เขาใช้ ทกั ษะที่ได้ รับการฝึ กอย่างมีประสิทธิ ภาพมากที่สดุ บุคคลที่รับรู้วา่ ตนเองมีความสามารถ
นัน้ จะไม่ยอมแพ้ อะไรง่ายๆ แต่จะพยายามทางานต่างๆ เพื่อให้ บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ ซึง่ รูปแบบ
ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น การเป็ นแบบอย่างของบุคคลที่อยู่รอบข้ าง (Participant modeling)
การเพิ่มความสามารถแบบค่อยเป็ นค่อยไป (Performance desensitization) การเสนอประสบการณ์ ที่
เคยประสบความส าเร็ จ (Performance exposure) และ การสอนการกระท าด้ วยตนเอง (Selfinstructed performance)
2.การใช้ ตัวแบบ (Modeling) การที่ได้ สงั เกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซ้ อ น
และได้ รับ ผลกรรมที่ พึ งพอใจ ก็ จ ะท าให้ ผ้ ูที่ ส ังเกตฝึ ก ความรู้ สึก ว่า เขาก็ จ ะสามารถที่ จ ะประสบ
ความสาเร็ จได้ ถ้ าเขาพยายามจริ งและไม่ยอ่ ท้ อ ลักษณะของการใช้ ตวั แบบที่สง่ ผลต่อความรู้สกึ ว่าเขา
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มีความสามารถที่จะทาได้ นนั ้ ได้ แก่ การแก้ ปัญหาของบุคคลที่มีความกลัวต่อ สิ่งต่างๆ โดยที่ให้ ดูตัว
แบบที่มีลกั ษณะคล้ ายกับตนเอง ก็สามารถทาให้ ลดความกลัวต่างๆ เหล่านันได้
้ การรับรู้ความสามารถ
ของตน ซึ่งรู ปแบบในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น การได้ เห็นตัวอย่างจริ ง (Live modeling) และ
การได้ รับทราบประสบการณ์ของผู้อื่นๆ (Symbolic modeling)
3.การใช้ คาพูดชักจูง (Verbal persuasion) เป็ นการบอกว่าบุคคลนันมี
้ ความสามารถที่
จะประสบความสาเร็ จได้ วิธีการดังกล่าวนันค่
้ อนข้ างใช้ งา่ ยและใช้ กนั ทัว่ ไป ซึง่ แบนดูราได้ กล่าวว่า การ
ใช้ คาพูดชักจูงนันไม่
้ คอ่ ยจะได้ ผลนักในการที่จะทาให้ คนเราสามารถพัฒนาการรับรู้ความสามารถของ
ตน ซึ่งถ้ าจะให้ ได้ ผลควรจะใช้ รวมกับการทาให้ บุคคลมีประสบการณ์ ของความสาเร็ จ ซึ่งอาจจะต้ อ ง
ค่อ ยๆ สร้ างความสามารถให้ กับ บุ คคลมี ประสบการณ์ ของความสาเร็ จ ซึ่งอาจจะต้ อ งค่อ ยๆ สร้ าง
ความสามารถให้ กับบุคคลอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และให้ เกิดความสาเร็ จตามลาดับขันตอนพร้
้
อมทัง้
การใช้ คาพูดชักจูงร่วมกัน ก็ย่อมที่จะได้ ผลดีในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตน ซึง่ รูปแบบใน
การจัด กิ จ กรรมที่ เหมาะสม เช่ น การได้ รับ การแนะน า (Suggestion) การได้ รับ การกระตุ้น ให้ เกิ ด
พฤติกรรม (Exhortation) การสอนตัวเอง (Self-instruction)
4.การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotion arousal) การกระตุ้นทางอารมณ์ มีผลต่อการรับ รู้
ความสามารถของตน บุคคลที่ถูกกระตุ้นอารมณ์ ทางลบ เช่น การอยู่ในสภาพที่ถูก ข่มขู่จะทาให้ เกิ ด
ความวิ ต กกั ง วลและความเครี ย ด นอกจากนี อ้ าจท าให้ เกิ ด ความกลัว และจะน าไปสู่ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนต่าลง ถ้ าอารมณ์ ลกั ษณะดังกล่าวเกิดมากขึ ้นก็จ ะทาให้ บุคคลไม่สามารถที่จ ะ
แสดงออกได้ ดี อันจะนาไปสูป่ ระสบการณ์ของความล้ มเหลว ซึง่ จะทาให้ การรับรู้เกี่ยวกับความสามารถ
ของตนต่าลงไปอีก แต่ถ้าบุคคลสามารถลดหรื อระงับการถูกกระตุ้นทางอารมณ์ ได้ จะทาให้ การรับรู้
ความสามารถของตนดีขึ ้น อันจะทาให้ การแสดงออกถึงความสามารถดีขึ ้นด้ วย ซึ่งรูปแบบในการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสม เช่น คุณลักษณะประจาตัว (Attribution) การผ่อนคลาย การเผชิญการกระตุ้นเร้ า
ต่ า งๆ อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป (Symbolic desensitization) การกล้ า ที่ จ ะเผชิ ญ กั บ การกระตุ้ น เร้ า
(Symbolic expose)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า มีการนาแนวคิดการสร้ างการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองของแบนดูร่า (Bandura. 1986) มาพัฒนาให้ เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์หลากหลายสาขา
อาทิเช่น กรองทอง ออมสิน (2550) ได้ ทาการศึกษาโปรแกรมการส่งเสริ มการรับรู้ ความสามารถของ
ตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการความเครี ยดของวัยรุ่นตอนต้ น กลุม่ ตัวอย่างคือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาชัน้
ปี ที่ 1 จ านวน 61 คน จาก 2 โรงรเรี ยนในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยนักเรี ยน 31 คน จากโรงเรี ยนหนึ่ง
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เป็ นกลุม่ ทดลอง และนักเรี ยน 30 คน จากอีกโรงเรี ยนหนึ่งเป็ นกลุม่ ควบคุม กลุม่ ทดลองได้ รับโปรแกรม
การส่งเสริ มการรับรู้ ความสามารถของตนเอง ตามแนวคิดของแบนดูรา ในการจัดการกับความเครี ยด
กิจ กรรมประกอบด้ วยการอภิปรายกลุม่ ย่อ ย และการทดลองปฏิบัติจ ริ ง ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่ น
ตอนต้ น ที่ ได้ รั บ โปรแกรมการรั บ รู้ ความสามารถของตน มี ค ะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการจัด การกั บ
ความเครี ยดหลังการได้ รับโปรแกรมการส่งเสริ มการรับรู้ ความสามารถของตนเอง ดีกว่าก่อนการได้ รับ
โปรแกรมการส่งเสริ มการรับรู้ ความสามารถของตนเอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 และ
ในช่วงหลังการทดลองกลุ่มที่ได้ รับโปรแกรมส่งเสริ มการรับรู้ ความสามารถของตนเองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการจัดการกับความเครี ยดดีกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และ
มนาปี คงรักช้ าง (2558) ได้ ศกึ ษาผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของตนเองในอาชีพที่มีตอ่ การ
ตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยมีกลุม่ ตัวอย่างคือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ที่ก าลังศึก ษาในปี การศึก ษา 2559 จานวน 40 คน แบ่งเป็ น กลุ่ม ทดลองที่ได้ รับ
โปรแกรมการรับรู้ความสามารถในตนเองในอาชีพที่พฒ
ั นาขึ ้นตามทฤษฎีของ Bandura จานวน 20 คน
และกลุม่ ควบคุมที่ได้ รับการสอนแนะแนวแบบปกติ จานวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับ
โปรแกรมการรับรู้ ความสามารถของตนเองในอาชีพมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกอาชีพสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และหลังการทดลองนักเรี ยนที่ได้ รับโปรแกรมการรับรู้
ความสามารถของตนเองในอาชีพมีคา่ เฉลี่ยคะแนนการตัดสินใจเลือกอาชีพสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการ
แนะแนวทางอาชีพด้ วยวิธีการปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และนอกจากนี ้จากการศึกษายังพบว่า มีการนาแนวทางการสร้ างการรับรู้ความสามารถ
ของตนไปประยุกต์ ใช้ ร่วมกับแนวคิ ดการควบคุมตน เพื่อ พัฒ นาให้ เกิ ด พฤติก รรมที่พึงประสงค์ ขึน้
ดังเช่น งานวิจยั ของ พัชรี ดวงจันทร์ (2553) ได้ ศกึ ษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองและ
การรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิต ตัวแปรทางพฤติกรรม และตัวแปร
ทางกายภาพ ในเด็กนักเรี ยนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุม่ ตัวอย่างที่ศึกษาคือ
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 4 และ 5 ของโรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิท ยาลัย รามคาแหง จานวน 40 คน
แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 20 คน ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้ วนและ
เบาหวานชนิดที่ 2 และพฤติกรรมการบริ โภคอาหารระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุม่ ควบคุมแตกต่างกัน
อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 และพบว่า ในกลุ่ม ทดลอง ความรู้ เกี่ ย วกับ โรคอ้ ว นและ
เบาหวานชนิดที่ 2 การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการ
เคลื่อ นไหวออกกาลัง และพฤติ กรรมการเคลื่อ นไหวออกกาลังเพิ่ มขึ ้นจากก่ อ นการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าในกลุม่ ทดลอง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเคลือ่ นไหวออกกาลัง และพฤติกรรมการเคลือ่ นไหวออกกาลังเพิ่มขึ ้น
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จากก่อ นการทดลองอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ในดัชนีมวลกาย ดัช นีมวลกายในรู ปคะแนนมาตรฐาน และเปอร์ เซ็นไทล์ของ
ดัชนีมวลกายระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
รูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้ างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
เพื่อให้ กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ ความสามารถของตนเองในการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้ แนวคิดการสร้ างการรับรู้ความสามารถตนเองของแบนดูรา (Bandura. 1986) โดยมีแนวทางการ
พัฒนาดังนี ้
1.ประสบการณ์ ที่ประสบความสาเร็ จ (Mastery Experiences) ซึ่งแบนดูรา เชื่ อว่าเป็ น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สดุ ในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง เนื่องจากเป็ นประสบการณ์
โดยตรง ความสาเร็ จทาให้ เพิ่มความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชื่อว่าเขาสามารถจะทาได้ ดังนันใน
้
โปรแกรมจึ ง จัด ให้ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งได้ รั บ ประสบการณ์ โ ดยตรงจากการฝึ ก ทัก ษะการเรี ย นผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้ วย ฝึ กการเข้ าเรี ยนรู้บทเรี ยนออนไลน์ด้วยตนเอง และถ่ายทอด
ความรู้ ผ่านการตัดต่อคลิปวิดีโอ การศึกษาหาข้ อมูลเพิ่มเติมหลังจากการเข้ าเรี ยนบทเรี ยนออนไลน์
การแชร์ แลกเปลี่ยนข้ อมูลที่มีประโยชน์ การส่งงานและการเข้ าทาแบบทดสอบหลังจากเข้ าเรี ยนใน
ระบบออนไลน์ โดยให้ มีการลงมือปฏิบตั ิจริ งทังรายบุ
้
คคลและรายกลุม่
2.การใช้ ตัวแบบ (Modeling) โดยการใช้ ตวั แบบที่เป็ นบุคคล จะทาให้ กลุม่ ตัวอย่างเห็น
ตัวแบบที่ประสบความสาเร็ จการจากแสดงพฤติกรรม โดยให้ เห็นตัวอย่างจากผู้ฝึกที่เรี ยนบทเรี ย น
ออนไลน์แล้ วทาคะแนนสอบได้ สงู สุด และผู้ฝึกที่ได้ แชร์ แลกเปลี่ยนความรู้ โดยการโพสต์ข้อมูลแล้ วได้
การกดถูกใจรวมแล้ วมากที่สุด และให้ ผ้ ูฝึกตัวอย่างได้ แชร์ แหล่งข้ อ มูลที่ ใช้ ในการเรี ย นรู้ หรื อ ค้ นหา
ข้ อ มูลแก่ผ้ ูร่วมกิ จกรรม ซึ่งจะทาให้ กลุ่มตัวอย่างรู้ สึกว่าเขาก็ สามารถประสบความสาเร็ จ ได้ ถ้าเขา
พยายามจริ งและไม่ยอ่ ท้ อจนเกิดเป็ นแรงจูงใจภายในได้
3.การใช้ คาพูดชักจูง (Verbal persuasion) โดยกิจกรรมประกอบด้ วย การให้ วิทยาการ
พูดชี ้แนะ การให้ กาลังใจด้ วยคาพูด การให้ ข้อมูลย้ อนกลับและการกล่าวชื่นชมในความสาเร็ จ ของการ
ทากิจกรรมต่างๆตามโปรแกรมส่งเสริ มพฤติกรรม
5.3 เทคนิคการควบคุมตนเอง
เทคนิคการควบคุมตนเองเป็ นเทคนิคที่นกั ปรับพฤติกรรมส่วนใหญ่ เลือ กใช้ ในการปรั บ
พฤติกรรม เนื่องจากการควบคุมตนเองนัน้ บุคคลอื่นสามารถเข้ าไปให้ ความช่วยเหลือได้ โดยทาหน้ าที่
ให้ คาแนะนาและให้ คาปรึ กษาในกรณี ที่ผ้ ูป รับพฤติกรรมด้ วยตนเองเกิ ดปั ญ หาเกี่ ยวกับ การดาเนิ น

95
กระบวนการควบคุมตนเองจะใช้ วิธีการสังเกตการบันทึกพฤติกรรมตนเอง การประเมินตนเอง การให้
แรงเสริ มตนเอง การตังเกณฑ์
้
มาตรฐานของตนเอง นอกจากนี ้ยังมีเทคนิคอื่นๆ อีก เช่น การสอนตนเอง
การลงโทษตัวเอง และ การทาสัญญากับตัวเอง ในการควบคุมตนเองมักจะใช้ วิธีการเหล่านี ้ควบคู่กัน
ไปและการนาวิธีการเหล่านี ้มาผสมผสานกันจะมีประสิทธิ ภาพมากกว่าการใช้ เทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง
เพี ย งอย่างเดี ย ว (Cormier; & Cormier. 1979; Wilson; & O’Leary. 1980; Perri; & Richard. 1977;
Thorensen; & Mahony. 1974; ประที บ จิ น งี่ . 2540) จากการศึก ษาพบว่า ในเทคนิ ค การควบคุ ม
ตนเอง มีการศึกษาไว้ 2 แนวทาง คือ 1) การควบคุมสิง่ เร้ า (Stimulus control) และ 2) การควบคุมผล
ของกรรม (Self-Presented Consequesce) รายละเอียดดังนี ้
การควบคุมสิ่งเร้ า เป็ นการเปลีย่ นแปลงสิง่ เร้ า เพื่อให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
โดยการเปลีย่ นแปลงสิ่งเร้ าที่เคยกระตุ้นให้ บุคคลเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้ บุคคลเรี ยนรู้ที่จะ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมภายใต้ สภาพสิ่งเร้ าที่เหมาะสม โดยอาศัยหลักการว่า เมื่อบุคคลเชื่อมโยง
สิ่งเร้ ากับพฤติกรรมได้ แล้ ว สิ่งเร้ าจะเป็ นตัวแนะให้ บุคคลแสดงพฤติกรรม แต่ถ้าไม่มีการเสนอสิ่งเร้ า
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนันจะเกิ
้
ดขณะเดียวกัน เมื่อบุคคลสามารถเชื่อมโยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
กับสภาพสิ่งเร้ าที่จัดสภาพขึน้ ใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงใหม่ สิ่งเร้ านันก็
้ จะเร้ าให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสม ด้ วยหลักการดังกล่าวจึงสามารถลดพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของบุคคล โดยการลดความถี่
ของสิ่งเร้ าที่เป็ นตัวแนะหรื อที่เป็ นปั ญหาเป็ นการลดกาลังของตัวแนะ บุคคลจึงอาจใช้ วิธีที่จะไม่อยู่ใน
สภาพสิง่ เร้ าที่เป็ นตัวแนะให้ เกิดพฤติกรรมปั ญหา (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 333)
การควบคุมผลของกรรม คือ การให้ ผลกรรมตนเองหลังจากบุคคลได้ แสดงพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ หรื อพฤติกรรมเป้าหมายแล้ ว โดยตนเองเป็ นผู้วางเงื่อ นไขกรรมเอง และให้ ผลกรรมแก่
ตนเอง การเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์จะกระทาได้ ด้วยการให้ แรงเสริ มตนเองหลังจากเกิดพฤติกรรม
หรื อการลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยการงดการเสริ มแรงตนเอง หรื อการลงโทษตนเองหลังจากเกิด
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยจากการศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อ ง พบว่าควบคุมตนเอง
โดยใช้ การควบคุมผลของกรรม มีกระบวนการดังนี ้
1.การตังเป้
้ าหมาย (Goal Setting) เป็ นการกาหนดพฤติกรรมที่ต้องการอย่างชัดเจน โดย
ผู้ที่ทาหน้ าที่ควบคุมพฤติกรรมจะเป็ นผู้กาหนดเอง หรื ออาจจะให้ ผ้ อู ื่นกาหนดเป้าหมายให้ ได้ ก็ได้ ซึ่ง
การที่บุคคลเป็ นผู้กาหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการกระทาด้ วยตนเอง ซึ่งเป้าหมายด้ วยตนเองนี ้
เป็ นสิ่งที่ดี เพราะบุคคลจะได้ ตระหนักถึงความสามารถของตนเองมากกว่าผู้อื่ น ดังนัน้ การที่บุคคล
ตังเป้
้ าหมายได้ ด้วยตัวเองจึงมีแนวโน้ มที่จะตังเป้
้ าหมายได้ เหมาะสมกับระดับความสามารถของตนเอง
และทาให้ บุคคลที่ต้องเป้าหมายด้ วยตนเองคาดหวังต่อโอกาสที่จะกระทาพฤติกรรมตามเป้าหมายนัน้
อันจะส่งผลให้ เกิ ดแรงจูงใจที่จะกระทาพฤติกรรม และพยายามกระทาให้ บรรลุตามเป้าหมายนันมาก
้
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ขึ ้น และเมื่อผู้ตงเป้
ั ้ าหมายด้ วยตนเองทาพฤติกรรม และได้ รับผลตามเป้าหมาย ก็จะเกิดความพึงพอใจ
ในตนเอง อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่ดีนนต้
ั ้ องเป็ นเป้าหมายที่เป็ นจริ ง สามารถทาได้ จะทาให้ บุคคลพบ
กับความสาเร็ จ การฝึ กฝนในการตังเป้
้ าหมาย และการเรี ยนรู้ จากผู้อื่นโดยตรง รวมทังการเห็
้
นตัวแบบ
ได้ รับแรงเสริ มหรื อลงโทษจากการตังเป้
้ าหมายย่อมทาให้ บุคคลตังเป้
้ าหมายได้ ในระดับที่ตนเองทา
(Cormier; & Cormier. 1979: 478) ดั ง นั น้ การฝึ กให้ บุ ค คลฝึ กตั ง้ เป้ า หม ายได้ เหมาะสมกั บ
ความสามารถของตนย่อมเริ่ มจากการให้ บุคคลภายนอกชี แ้ นะในระยะแรกก่อ นแล้ วค่อ ยๆ ลดการ
ชี ้แนะให้ น้อยลง จนกระทัง่ ผู้รับการทดลองตังเป้
้ าหมายด้ วยตนเองได้
2.การเตื อ นตนเอง (Self-Monitoring) เป็ นกระบวนการที่ บุ ค คลสัง เกต และบั น ทึ ก
พฤติกรรมเป้าหมายด้ วยตนเองเป็ นการตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง เพื่อ ให้ ทราบว่าในเวลานัน้
ตนเองกาลังทาอะไรอยู่ ทัง้ นี ้เนื่องจากปกติบุคคลมักขาดความระมัดระวังต่อการกระทาของตนเอง
กาลังทาอะไรอยู่ ทังนี
้ ้เนื่องจากตามปกติบุคคลมักขาดความระมัดระวังต่อการกระทาของตนเองดังนัน้
บุคคลเริ่ มสังเกตพฤติกรรมของตนเองและแยกแยะได้ ว่า ตนเองกาลังทาอะไร ในสภาพการณ์ ใดแล้ ว
การควบคุมตนเองจะเกิดขึ ้น และนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสม นอกจากนี ้การเตือน
ตนเองยังเป็ นการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนันเกิ
้ ดขึ ้นกับตนเอง โดยเน้ นถึงจานวนครั ง้ หรื อ
ช่วงเวลาที่พฤติกรรมนันเกิ
้ ดขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลย้ อนกลับทาให้ บุคคลทราบว่า ตนเองแสดงพฤติกรรม
ในลักษณะใด
การเตื อ นตนเองประกอบด้ ว ย 2 ขัน้ ตอน คื อ การสัง เกตพฤติ ก รรมตนเอง (SelfObservation) และการบันทึกพฤติกรรมตนเอง (Self-Recording) การสังเกตพฤติกรรมตนเองจะช่วย
ให้ บุคคลสามารถพิจารณาได้ ว่าพฤติกรรมเป้าหมายได้ เกิ ดขึ ้นหรื อ ไม่ การบันทึกพฤติกรรมตนเอง
จะช่วยให้ บุคคลทราบทิศทางของพฤติกรรมและเป็ นข้ อ มูลสาหรับการประเมินตนเองว่า พฤติกรรม
เป้าหมายที่เกิดขึ ้นตรงกับเกณฑ์ที่จะได้ รับแรงเสริ มหรื อไม่
จากความหมายดังกล่าวข้ างต้ น สามารถสรุ ป กระบวนการเตือนตนเอง (ประทีป จินงี่.
2540: 211) ได้ ดงั ภาพประกอบ ต่อไปนี ้

พฤติกรรมเป้าหมาย

การสังเกต
พฤติกรรมตนเอง

การบันทึก
พฤติกรรม

ภาพประกอบ 16 แสดงกระบวนการเตือนตนเอง

ข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมตนเอง
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การสังเกตพฤติกรรมตนเองและการบันทึกพฤติกรรมตนเองนันเป็
้ นขันตอนที
้
่สาคัญเพราะ
ขันตอนทั
้
งสองของกระบวนการเตื
้
อนตนเองเทียบได้ กับระยะเส้ นฐานของการทดลองนัน่ ก็คือ ผู้ทดลอง
ได้ กาหนดเป้าหมายไว้ ตอนแรกแล้ วจึงเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ ตนต้ องการเปลี่ยนแปลง
โดยใช้ วิธีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมตนเองนัน้ ก็จะทาหน้ าที่เป็ นการให้ ข้อมูลย้ อนกลับว่าตนเอง
ได้ ดาเนินการสู่พฤติกรรมเป้าหมายได้ ตามที่กาหนดไว้ ในตอนแรกหรื อยัง ถ้ ายังก็จ ะได้ พยายามไปสู่
เป้าหมายนัน้ และเมื่ อกระทาพฤติกรรมเป้าหมายได้ ตามที่กาหนดไว้ แล้ วก็จะมีการให้ การเสริ มแรง
ตนเองตามมา เพราะฉะนันจะเห็
้
นว่า การเตือนตนเองไม่เพียงแต่จะเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลเท่านัน้
ยังสามารถที่จะทาให้ พฤติกรรมเปลีย่ นไปได้ อีก นอกจากนี ้ในการเตือนตนเอง คอร์ เมียร์ และคอร์ เมียร์
(Cormier; & Cormier. 1979: 481) ได้ เสนอขันตอนในการเตื
้
อนตัวเองไว้ 6 ขันตอน
้
คือ
1) จาแนกพฤติกรรม เป้าหมายว่า พฤติกรรมอะไรเป็ นพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการสังเกต
2) กาหนดเวลาสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมาย
3) กาหนดวิธีการบันทึกพฤติกรรมและเครื่ องมือที่ใช้ ในการบันทึกพฤติกรรม
4) ทาการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเอง
5) แสดงผลการบันทึกพฤติกรรมตนเองเป็ นกราฟหรื อภาพ
6) วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก เพื่ อ จะได้ เป็ นข้ อ มู ล ย้ อนกลับ ซึ่ ง จะมี ผลต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
3. การประเมินผลตนเอง (Self-Evaluation) หมายถึง การที่บุคคลตัดสินพฤติกรรมของ
ตนโดยการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมที่ได้ จากการสังเกตตนเองกับเกณฑ์การกระทาพฤติกรรมเป้าหมาย
ที่ตงไว้
ั ้ (Wilson and O’Leary. 1980) และภายหลังจากการประเมินตนเองแล้ ว ถ้ าพบว่า ตนได้ กระทา
พฤติกรรมเท่ากับ หรื อสูงกว่า เกณฑ์ พฤติกรรมเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ บุคคลก็อ าจให้ การเสริ มแรงตนเอง
แต่ถ้าพบว่าตนได้ กระทาพฤติกรรมต่ากว่าเกณฑ์ พฤติกรรมเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ก็จะลงโทษตนเอง โดย
คอเทลล่า (สมพร สุทศั นีย์. 2543; อ้ างอิงจาก Cautela. 1971: 87) กล่าวว่า พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็
เป็ นผลมาจากการประเมินตนเอง เพราะการประเมินตนเองจะกระตุ้นการให้ รางวัลตนเองหรื อลงโทษ
ตนเองที่เกิดขึ ้นภายใน การประเมินตนเองต้ องมีการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นกับเกณฑ์ที่วางไว้
การประเมินตนเองทาให้ ความถี่ของพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาลดลงได้
4. การให้ แรงเสริ มตนเอง (Self-Reinforcement)โดยตัวเสริ มแรงที่บุคคลจะนามาใช้ ใน
การเสริ ม แรงตนเองนัน้ อาจเป็ น ได้ ทัง้ ตัวเสริ ม แรงภายในตัวบุ ค คลและตัว เสริ ม แรงจากภายนอก
ตัวเสริ มแรงภายในตัวบุคคลนันอยู
้ ่ในรู ปของภาษาสัญลักษณ์ ที่ตนเองเกิดความรู้ สกึ พอใจ มีความสุข
ในความสาเร็ จของพฤติกรรมของตนเอง เช่น คาพูดชมเชยตนเอง การแสดงความรู้ สกึ ภาคภูมิใจต่อ
ความสาเร็ จตนเอง ส่วนตัวเสริ มแรงภายนอกเป็ นตัวเสริ มแรงที่เป็ นวัตถุสิ่งของที่จบั ต้ องได้ หรื อเป็ นสิง่ ที่
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บริ โภคได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่บุคคลพอใจ ในการปรับพฤติกรรมด้ วยการเสริ มแรงตนเองนิยมใช้ ตวั เสริ มแรง
จากภายนอก เพราะสามารถติ ด ตามสัง เกตการเสริ ม แรงได้ โดยทั่ว ไป มัก ใช้ ระบบเบี ย้ อรรถกร
ซึ่งสามารถใช้ ได้ โดยง่า ยและมี ป ระสิทธิ ภ าพ โดยที่ บุ ค คลสามารถนาคะแนน หรื อ เบี ย้ ไปแลกตัว
เสริ มแรงได้ อย่างกว้ างขวาง จึงสามารถลดความเบื่อ หรื อความอิ่มตัว (Satiation) ในตัวเสริ มแรงลงได้
เพราะเบี ้ยอรรถกรมีคุณสมบัติเป็ นตัวเสริ มแรงแผ่ขยาย (Generalized Reinforce) (ประทีบ จินงี่. 2540;
อ้ างอิงจาก Gross; & Drabman. 1982)และนอกจากนี ้สิง่ ที่จาเป็ นสาหรับการให้ แรงเสริ มตนเอง คือ การ
ที่บุคคลผู้ให้ แรงเสริ มจะต้ องมีอิสระในการให้ รางวัลเวลาใดก็ได้ และต้ องรู้ว่าพฤติกรรมอยู่ในระดับใด
จึงจะได้ รับแรงเสริ ม ดังนันการให้
้
แรงเสริ มตนเองจึงควรใช้ ควบคูก่ ับเทคนิคการสังเกต และการบันทึก
พฤติกรรมตนเอง โดยวิธีการให้ แรงเสริ มตนเองอาจจาแนกได้ 2 วิธี คือ 1) ผู้ให้ แรงเสริ มเป็ นผู้กาหนด
เงื่อนไขพฤติกรรม ว่าอยู่ในระดับใดจึงควรได้ รับแรงเสริ มหรื อพฤติกรรมระดับใดสูงสุดควรให้ รับรางวัล
อะไร ต่าสุดตามเกณฑ์ ควรได้ รับอะไร จานวนเท่าใด วิธีการนี ้เรี ยกว่า “การตัดสินรางวัลด้ วยตนเอง
(Self-Determined Reinforcement) 2) ผู้รั บ การทดลองให้ แรงเสริ ม แก่ ต นเองตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด
ซึง่ ไม่ได้ กาหนดด้ วยตัวเอง เรี ยกว่า “การให้ รางวัลตนเอง (Self-Administered Reinforcement) แต่การ
ให้ รางวัลตนเองที่ประสบความสาเร็ จมากที่สดุ คือ การที่ผ้ ูรับการทดลองเป็ นผู้กาหนดเกณฑ์ และให้
รางวัลตนเอง
ข้ อดีและข้ อจากัดของการใช้ เทคนิคการควบคุมตนเอง
ในการใช้ เทคนิคการควบคุมตนเองนัน้ มีข้อดีและข้ อจากัดที่ต้องพิจารณา (ประทีป จินงี่.
2540: 126-127) โดยมีข้อดีคือ 1.การควบคุมตนเองนัน้ บุคคลที่เป็ นผู้แสดงพฤติกรรมมีสว่ นร่ วมในการ
กาหนดพฤติกรรมพฤติกรรมเป้าหมายและวางแผนในการพัฒนาพฤติกรรมเป้าหมายของตนเอง ทาให้
บุคคลได้ พฒ
ั นาพฤติกรรมนันได้
้ ดีกว่าการที่บุคคลอื่นเป็ นผู้กาหนดเป้าหมายและดาเนินการวางแผน
พัฒนาพฤติกรรมนันให้
้ 2.การควบคุมตนเองทาให้ บุคคลรักษามาตรฐานในการแสดงพฤติกรรมของ
ตนเองคงทนมากขึน้ ซึ่งทาให้ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ ยาวนานกว่าการปรับพฤติกรรมด้ วยวิธีการ
ควบคุมภายนอก 3.การควบคุมตนเองนัน้ บุคคลสามารถติดตามและควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้
ตลอดเวลา เพราะบุ ค คลสามารถสัง เกตพฤติ ก รรมเป้ า หมายด้ ว ยตนเองได้ ไ ม่ ว่ า จะเกิ ด ขึ น้ ใน
สภาพแวดล้ อ มใด จึ ง ท าให้ บุ ค คลสามารถให้ ก ารเสริ ม แรงตนเองหรื อ การลงโทษตนเองได้ อ ย่า ง
ทัน ท่ว งที 4.การควบคุม ตนเองนัน้ ท าให้ บุ ค คลสามารถก าหนดตัว เสริ ม แรงที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพต่ อ
พฤติกรรมเป้าหมายได้ ตรงกับความต้ อ งการมากที่สุด และ 5.การปรับพฤติกรรมด้ วยวิธีการควบคุม
ตนเองและวิธีการควบคุมภายนอกให้ ผลไม่แตกต่างกัน แต่วิธีการควบคุมตนเองนันประหยั
้
ดค่าใช้ จ่าย
และบุคลากรมากกว่าวิธีการควบคุมภายนอก สาหรับข้ อจากัดในการควบคุมตนเอง นัน่ คือ การที่จะให้
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ผู้ถูก ปรั บ พฤติ ก รรมควบคุม ตนเองได้ นัน้ จะต้ อ งท าให้ ผ้ ู ถูก ปรั บ พฤติ ก รรมเกิ ด ความตระหนัก ใน
พฤติกรรมที่เป็ นปั ญ หาเสียก่อนแล้ วจึงค่อ ยดาเนินการควบคุมตนเอง เพราะไม่เช่นนันแล้
้ วผู้ถูกปรั บ
พฤติกรรมก็ไม่สามารถดาเนินการควบคุมตนเองได้ และการให้ การเสริ มแรงตนเองในขณะที่ไม่ได้ แสดง
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ อาจทาให้ เกิดการลัดวงจรของกระบวนการควบคุมตนเอง ทังนี
้ ้เป็ นเพราะการ
เสริ มแรงตนเองที่จะได้ รับจากการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์นนต้
ั ้ องรอเป็ นเวลานานจึงจะเกิดขึ ้น
หรื อไม่เช่นนัน้ ก็การลงโทษที่จะได้ รับจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นนั ้ ต้ องรอเป็ นเวลาอัน
ยาวนานจึงจะเกิดขึ ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เทคนิคการควบคุมตนเอง
จากการศึกษางานวิจัยที่ทาการศึกษาเกี่ ยวกับการสร้ างโปรแกรมการควบคุมตนเองใน
ด้ านการเรี ยนการศึกษา พบว่า มี การศึกษามานานทังในต่
้ างประเทศและในประเทศไทย โดย มาร์ ค
และคนอื่นๆ (Mark; el at. 2002) ได้ ศึกษาผลการของเตือนตนเองร่วมกับการให้ ข้อมูลย้ อนกลับต่อ
การเพิ่มพฤติกรรมตังใจเรี
้ ยนของเด็กนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โดยพบว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมมี
พฤติกรรมตังใจเรี
้ ยนเพิ่มขึ ้น สอดคล้ องกับการศึกษาของ อาบาโน (Albano. 2009) ที่ศกึ ษาผลของการ
เตือ นตนเองควบคู่ กับการให้ รางวัลโดยมี เงื่อ นไขต่อ ทักษะสังคมในห้ อ งเรี ยน ซึ่งแบ่งได้ 3 ด้ าน คื อ
พฤติ กรรมตัง้ ใจเรี ยน การมี อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นครบ และ การท าการบ้ านเสร็ จ ทัน ตามก าหนดเวลา
โดยศึกษากับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีทักษะสังคมในห้ องเรี ยนเพิ่มขึ น้
สาหรับการศึกษาในประเทศไทย พบว่า ศศวรรณ เทศศรี เมือง (2535: 49-52) ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบผล
ของการควบคุ ม ตนเองและการชี แ้ นะที่ มี ต่ อ ความขยั น หมั่ น เพี ย รในการเรี ย นของนัก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสตรี ราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี กลุม่ ตัวอย่างจานวน 16 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ที่
ได้ รับ การควบคุมตนเอง จ านวน 8 คน และกลุ่มที่ ได้ รับการชี แ้ นะจานวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า
นักเรี ยนที่ได้ รับการควบคุมตนเองมีความขยันหมัน่ เพียรในการเรี ยนเพิ่มเติมขึ ้นมากกว่านักเรี ยนที่ได้ รับ
การชี ้แนะอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พรทิพย์ ไชยโส (2545: 129) ได้ ทาการวิจยั ปฏิบตั ิการ
ในชัน้ เรี ยนเพื่อส่งเสริ มการรู้ จกั ควบคุมตนเองในการเรี ยนของนิสติ ระดับ ปริ ญญาตรี โดยใช้ กระบวนการ
ประเมิ นผลระหว่างเรี ยน โดยศึกษาจากนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 59 คน ผลการวิจัยพบว่า
การประเมิ นผลระหว่างเรี ยนช่วยส่งเสริ มการรู้ จักควบคุมตนเองในการเรี ยนของนิสิต และส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ นวลฉวี ประเสริ ฐสุข (2545 : 89) ยังได้ ศึกษาเปรี ยบเทียบผลการปรั บ
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน โดยใช้ การควบคุมตนเองและการเสริ มแรงจากผู้สอน กลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นนิสิตระดับปริ ญญาตรี ชัน้ ปี ที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนวิช าจิ ตวิทยาการศึกษาในภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2543 จ านวน 60 คน ที่ได้ มาจากการสุม่ อย่างง่าย ดาเนินการทดลองแบ่งเป็ น
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3 ระยะ คือ ระยะเส้ นฐาน ระยะสร้ างและรักษาพฤติกรรม และระยะติดตามผล จากการศึกษาพบว่า
1) พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในชัน้ เรี ยนทังพฤติ
้ กรรมร่วมทางวาจาและพฤติกรรมร่วมทางการกระทาใน
ระยะสร้ างและรั ก ษาพฤติ ก รรมของนิ สิ ต กลุ่ม ที่ ไ ด้ รับ การปรั บ พฤติ ก รรม โดยการควบคุม ตนเอง
การเสริ ม แรงจากผู้ส อนและกลุ่มควบคุม แตกต่างกัน อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที ระดับ 0.01 เมื่ อ
ตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ พบว่า พฤติกรรมการมี สว่ นร่ วมในชันเรี
้ ยน ทังพฤติ
้
กรรมร่ วมทาง
วาจา และพฤติกรรมร่วมทางการกระทาในระยะสร้ างและรักษาพฤติกรรมของนิสติ กลุม่ ที่ได้ รับการปรับ
พฤติกรรมโดยการควบคุมตนเอง และการเสริ มแรงจากผู้สอนสูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ที่ใช้ วิธีการควบคุมตนเอง และกลุม่ ที่ใช้ วิธีการ
เสริ ม แรงจากผู้ส อน และ 2) พฤติ ก รรมการมี ส่ว นร่ ว มในชัน้ เรี ย นทัง้ พฤติ ก รรมร่ ว มทางวาจาและ
พฤติกรรมร่วมทางการกระทา ในระยะติดตามผลของนิสิตพบว่า กลุม่ ที่ได้ รับการปรับพฤติกรรมโดย
การควบคุมตนเอง การเสริ มแรงจากผู้สอน และกลุม่ ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 นอกจากนี ้ยังพบว่า มีการศึกษาของ นิจราวรรณ พรมแสง (2554) ได้ สร้ างโปรแกรมการ
เสริ มสร้ างพฤติกรรมตัง้ ใจเรี ยนโดยใช้ กระบวนการเตือนตนเอง ได้ ศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยแบ่งงานวิจยั ออกเป็ น 5 ระยะ ในระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยพบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
มี ค่าร้ อยละของช่ว งเวลาที่ เกิ ดพฤติก รรมตัง้ ใจเรี ยนในระยะที่ 1 และระยะที่ 3 ซึ่งเป็ นระยะที่ กลุ่ม
ตัว อย่างใช้ โปรแกรม เพิ่ ม ขึน้ สูง กว่า ระยะที่ 2 และระยะที่ 4 ที่ไม่ ใช้ โปรแกรม และกลุ่ม ตัวอย่างมี
พฤติ กรรมตัง้ ใจเรี ยนคงอยู่ เนื่ องจากเมื่ อ หยุด การใช้ โปรแกรมแล้ ว มี ค่าร้ อยละของช่วงเวลาที่เกิ ด
พฤติกรรมตังใจเรี
้ ยนเพิ่มขึ ้นในระยะติดตามผล
รูปแบบกิจกรรมการควบคุมตนเอง
จากการศึกษาข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดการควบคุมผลของกรรม ซึ่งเป็ นเทคนิคที่ใช้ ใน
การพัฒนาทักษะการควบคุมตนเองในการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขนตอน
ั้
4 ระยะ ดังนี ้
1.การตัง้ เป้าหมาย คือ การกาหนดพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ โดยใน
โปรแกรมจะใช้ ให้ มีการกาหนดเป้าหมายเกี่ยวกับ การเข้ าเรี ยนบทเรี ยนออนไลน์ การหาความรู้เพิ่มเติม
จากบทเรี ยน การเข้ าแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดยการโพสต์ แชร์ ข้อ มูล และการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
บทเรี ยนออนไลน์ ของตนเองเมื่อต้ นสัปดาห์
2.สังเกตและบันทึกพฤติกรรม โดยผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมจะบันทึกพฤติกรรมลงบน “แบบบันทึก
พฤติ กรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ ” โดยจะบันทึกถึงจานวนครั ง้ และเวลาที่ใช้ ในการเรี ย น
บทเรี ยนออนไลน์ เวลา จานวนครัง้ และเวลาที่หาข้ อมูลเพิ่มจากบทเรี ยนออนไลน์ จานวนครัง้ ในการ
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โพสต์แชร์ ข้อมูลแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในระบบ และคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนบทเรี ยน
ออนไลน์
3. การประเมิ น ตนเอง ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมจะประเมิ น พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองแต่ละสัปดาห์วา่ บรรลุตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เมื่อต้ นสัปดาห์หรื อไม่ ทังนี
้ ้ข้ อมูล
ที่ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมได้ สงั เกตและบันทึกด้ วยตนเอง จะถูกนามาเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับที่จะส่งผลต่อ การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผู้ฝึกด้ วย
4.การให้ ก ารเสริ ม แรงตนเอง ถ้ า ผู้เข้ า ร่ วมโปรแกรมสามารถแสดงพฤติ ก รรมได้ ต าม
เป้าหมาย ก็จะให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโปรแกรมได้ ทาการเสริ มแรงตนเองเพื่อช่วยเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้
มีเพิ่มมากขึ ้น
5.4 การเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาลักษณะทางจิตที่นาไปสูพ่ ฤติกรรมที่ดีได้ นนั ้ เจตคติถือเป็ นลักษณะทางจิตที่
สาคัญอย่างหนึ่งเนื่องจากหลักการแล้ วเจตคติมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดผล
ที่ดีในทางพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การสร้ างกิจกรรมต้ องเป็ นไปเพื่อการสร้ างเจตคติที่
ดีต่อ พฤติก รรมดังกล่าว ดังนัน้ จึงควรมี การพัฒ นาการเปลี่ย นแปลงเจตคติของบุค คลหรื อ คงไว้ ซึ่ง
เจตคติ ที่ เหมาะสมอยู่แล้ ว ซึ่งแมคไกว์ (ดวงเดื อ น พัน ธุ ม นาวิน ; และคนอื่ น ๆ. 2531; อ้ างอิ งจาก
McGuire. 1969) ได้ ทาการเสนอแนะไว้ ดังนี ้
1. การพัฒนาความรู้เชิงประเมินค่า เป็ นการให้ ข้อมูลข้ อความชักจูงทางด้ านคุณหรื อโทษ
ของสิง่ ที่ต้องการจะเปลีย่ นเจตคติหรื อทังสองด้
้
าน จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนความรู้สกึ พอใจหรื อไม่พอใจ
ต่อสิ่งนัน้ และเปลี่ยนความพร้ อมที่จะกระทาต่อสิ่งนันได้
้ โดยทางอ้ อม วิธีนี ้มีสิ่งสาคัญที่ต้องพิจารณา
4 ประการ คือ 1) ผู้ชกั จูง ต้ องมีความน่าเชื่อถือสูง มีความรู้ ความชานาญในเรื่ องที่ชักจูง มีความน่า
ไว้ วางใจ มีชื่อเสียง และน่าดึงดูดใจ 2) เนื ้อหาของสารชักจูงเป็ นข้ อความที่กล่าวถึงประโยชน์ที่จะเกิด
จากการยอมรับการชักจูง หรื อโทษของการที่บุคคลจะไม่ปฏิบตั ิตามการชักจูง 3) ควรชี ้แนะประโยชน์ที่
ตรงกับความต้ องการของผู้รับ และ 4) ต้ องมีกระบวนการเปลีย่ นแปลงภายในจิตใจของผู้รับ การพัฒนา
ความรู้ เชิ งประเมิ นค่านี ้ เป็ นวิธีพัฒ นาเจตคติที่นิยมมากที่สุด เพราะสะดวกต่อ การดาเนินการและ
เหมาะสมกับผู้ที่มีความรู้ และสติปัญญาปานกลางถึงสูง การเปลี่ยนองค์ประกอบแรกของเจตคตินี ้จะ
นาไปสูก่ ารเปลีย่ นองค์ประกอบที่สองและสามโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการเพิ่มความรู้ ทางด้ านคุณหรื อ
โทษของสิ่งนัน้ หรื อทัง้ สองด้ าน จะท าให้ เกิ ดการเปลี่ยนความรู้ สึก พอใจหรื อ ไม่พ อใจต่อ สิ่งนัน้ และ
เปลีย่ นความพร้ อมที่จะกระทาต่อสิง่ นันได้
้ โดยทางอ้ อม
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2. การพัฒ นาอารมณ์ เพื่ อ เปลี่ย นเจตคติ เป็ นการเปลี่ ย นเจตคติ ที่ อ งค์ ป ระกอบด้ า น
ความรู้ สึกโดยตรงอาจจะกระทาได้ ห ลายวิธีและมักจะเกิ ดขึ ้นเองตามธรรมชาติอ ย่างไม่ เป็ น ระบบ
ระเบี ย บ ท าได้ โดยเสริ ม อารมณ์ ท างบวกเข้ า ไปแทนอารมณ์ ท างลบในขณะที่ ก ระท าพฤติ ก รรม
การเชื่อมโยงสิง่ เร้ าจะทาให้ บุคคลมีอารมณ์ดี มีความสุข ความพอใจในขณะที่บุคคลกระทาพฤติกรรม
การเปลีย่ นแปลงความรู้สกึ ที่มีต่อสิง่ หนึ่งอาจจะใช้ ได้ ทงในกรณี
ั้
ที่ต้องการจะเปลีย่ นเจตคติของผู้รับไป
ในทิศทางที่ตรงกันข้ ามกับเจตคติเดิม และในกรณีที่ต้องการเพิ่มปริ มาณความพอใจต่อสิง่ นันซึ
้ ง่ มีอยูใ่ น
ปริ มาณน้ อยมาแต่เดิมให้ มากยิ่งขึ ้น วิธีการพัฒนาอารมณ์ เพื่อเปลี่ยนเจตคติอาจใช้ ประกอบกับวิธีการ
พัฒนาความรู้เชิงประเมินค่าได้ เป็ นอย่างดี
3. การกระทาพฤติกรรมตามเจตคติที่ต้อ งการพัฒ นา บุคคลจะกระทาพฤติกรรมต่างๆ
ด้ วยความสมัครใจของตนเอง โดยการอาสาสมัครหรื อยินยอมอย่างจริ งใจ มีการขวนขวายศึกษาหา
ข้ อดีข้อเสียเกี่ยวกับสิง่ ใดสิ่งหนึง่ ด้ วยตนเอง ทาความเข้ าใจกับรายละเอียดในเรื่ องหนึ่งให้ มากกว่าที่ตน
ได้ เคยปฏิบตั ิมาและเกิดความกระจ่างในข้ อถกเถียงต่าง ๆ ในเรื่ องนันด้
้ วย กิจกรรมที่ผ้ รู ับการชักจูงจะ
เกี่ยวข้ องอย่างเต็มที่นี ้จะทาให้ เกิดผลในการที่ผ้ รู ับการชักจูงจะชักจูงตนเองให้ เปลีย่ นเจตคติและในบาง
กิ จ กรรมจะเป็ นการอภิ ปรายหรื อแสดงบทบาทร่ วมกับผู้อื่ น ในกรณี เช่นนี ้ กลุ่มจะมี อิ ทธิ พ ลต่อ การ
เปลีย่ นแปลงเจตคติของบุคคลอีกทางหนึง่ พฤติกรรมที่ผ้ รู ับการชักจูงกระทามีทงพฤติ
ั ้ กรรมที่สอดคล้ อง
กับเจตคติเดิมเป็ นการเพิ่มความเข้ มข้ นของเจตคติเดิมให้ มากยิ่งขึ ้น และการแสดงบทบาทที่ขดั กับเจต
คติเดิมโดยมีจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยนเจตคติของผู้แสดงบทบาทให้ ไปอยู่ในทิศทางตรงข้ ามกับเจตคติ
เดิม การเปิ ดโอกาสให้ บุคคลได้ กระทาพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติที่ต้องการสนับสนุนนัน้ อาจจัดให้
ผู้รับการชักจูงเขียนบทความ พูดชักจูงเพื่อน พูดต่อหน้ ากลุม่ ช่วยปิ ดโฆษณา พูดโต้ วาที เป็ นต้ น
ส าหรั บ กระบวนการเปลี่ ย นแปลงเจตคติ นั น้ แมคไกวร์ (McGuire. 1969; จิ ร าภรณ์
ชมบุญ . 2555) ได้ อธิ บายกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ซึ่งประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ 5 ขันตอน
้
ตามลาดับ ดังนี ้
1.ขันสร้
้ างความสนใจ (Attention) การที่จะก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงเจตคติของบุคคล
นัน้ ในขันต้
้ นบุคคลจะต้ องยอมให้ ความสนใจและเอาใจใส่รับรู้ ข้อความในการชักจูง ถ้ าผู้รับการชักจูง
ขาดการเอาใจใส่สิ่งที่ชกั จูง การชักจูงจะถูกชะงักเสียแต่เริ่ มต้ น ฉะนันการมี
้
สมาธิ ไม่มีสงิ่ รบกวนจิตใจ
ความยินยอมที่จะรับฟั งจึงเป็ นปั จจัยสาคัญของการให้ ความเอาใจใส่ของสารที่ใช้ ชักจูง รวมถึงการที่ผ้ ู
ชักจูงมี ความน่าสนใจ และเนือ้ หาของสารชักจูงมีความยากง่ายตรงกับสติปัญญาผู้รับ โดยปั จจัยที่
เรี ยกร้ องความสนใจ ได้ แก่
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1.1 สาร (Communication) สารที่ใช้ ในการชักจูงควรมีรูป แบบที่เหมาะสมกับผู้ถูก
ชักจูงได้ แก่ 1) สารที่กล่าวถึงประโยชน์ที่เกิดจากการยอมรับการชักจูง 2) สารที่กล่าวถึงโทษของการที่
บุคคลไม่ปฏิบตั ิตามการชักจูง 3) สารที่กล่าวถึงประโยชน์และโทษของการที่บุคคลปฏิบตั ิตามการชักจูง
1.2 ผู้สอื่ สาร (Communicator) ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพเรี ยกร้ องความสนใจของ
บุคคลจะต้ องมีเสียงดัง มีบุคลิกภาพ รูปร่างท่าทางน่าสนใจ และมีความกว้ างขวางคนรู้จกั ดี
2.ขันสร้
้ างความเข้ าใจ (Comprehension) ความเข้ าใจจะเกิ ดขึ ้นได้ เมื่อ บุคคลเอาใจใส่
รับฟั งสาร นอกจากนันองค์
้ ประกอบอื่ นๆ ที่เข้ ามามีผลต่ อความเข้ าใจสารสื่อชักจูง เช่น องค์ ประกอบ
เกี่ยวกับการสื่อสาร สารสื่อควรใช้ ข้อความชักจูงที่ทาให้ ผ้ รู ับเกิดความเข้ าใจได้ ง่าย มี ความน่าเชื่อถื อ
มีวิธีการชักจูงที่สอดคล้ องกับลักษณะของผู้รับ ไม่เร้ าให้ ผ้ รู ับใช้ กลวิธานในการป้องกันตนเอง และขึ ้นอยู่
กับลักษณะและสภาพทางจิตใจของผู้รับสารด้ วย นอกจากนี ้สารจะต้ องมี การเรี ยบเรี ยงอย่างชัดเจน
พอควร เนือ้ หาจะต้ องไม่ขดั แย้ งกับเจตคติและความเชื่ ออย่างรุ นแรง จะทาให้ ผู้รับต่อต้ านโดยไม่ร้ ู ตัว
และมีข้อสรุปให้ เข้ าใจประเด็นที่ชักจูง ให้ เวลาแก่ผ้ รู ับสารทาความเข้ าใจเนื ้อหาพอสมควร ให้ โอกาสได้
สอบถามข้ อข้ องใจหรื อให้ ผ้ รู ับมีโอกาสได้ พูดโต้ ตอบกับผู้ชกั จูง การที่จะทาให้ ผ้ รู ับเกิดความเข้ าใจอาจ
ทาได้ โดยการอธิบาย ชี ้แจงให้ เห็นความสาคัญประโยชน์ของเรื่ องที่ชกั จู ง ยกตัวอย่างเปิ ดโอกาสให้ แสดง
ความคิดเห็น โดยสรุ ปแล้ วความเข้ าใจขึ ้นอยูก่ ับองค์ประกอบต่อไปนี ้ สารมีลกั ษณะเหมาะสมกับผู้อ่าน
มีการเรี ยงอย่างชัดเจนสามารถโน้ มน้ าวจิตใจ เข้ าใจง่าย ตรงกับความต้ องการของผู้รับ จะทาให้ สารมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น (Triandis. 1971)
3.ขันสร้
้ างการยอมรับ (Acceptance) เป็ นขันที
้ ่มีความสาคัญและเป็ นจุดมุ่งหมายของ
การพัฒ นาเจตคติทัง้ หลาย แม้ ผ้ ูรับสารจะเข้ าใจเนื ้อความในสารอย่างชัดเจน แต่ถ้าจะเห็นด้ วยกับ
เนือ้ หาและการชักจูงนัน้ ย่อมขึน้ อยู่กับปั จ จัยอื่ นอีกหลายประการ เช่น ลักษณะผู้ทาการชักจูง และ
เนื ้อหาของสารชักจูง นอกจากนี ้สภาพในการชักจูง เช่น การประชุมกลุม่ หรื อการจัดให้ มีการอภิปรายกัน
ระหว่างสมาชิกของกลุม่ การแสดงความคิดเห็นอย่างพร้ อมเพรี ยงกันภายในกลุ่มหรื อต่อสาธารณชน
จะช่วยให้ บุค คลจดจ าการเปลี่ยนเจตคติ และผลักดัน ให้ เกิ ด พฤติก รรมตามเจตคติที่ เปลี่ยนไปด้ ว ย
นอกจากนันการแสดงเจตคติ
้
ใหม่ของบุคคลต่อหน้ าคนอื่นจะช่วยผูกมัดเจตคติกับการกระทาของบุคคล
นันอั
้ นจะเป็ นเครื่ องช่วยต้ านทานการเปลีย่ นแปลงเจตคตินนด้
ั ้ วย สาเหตุที่ให้ ผ้ ฟู ั งยอมรับข่าวสาร ได้ แก่
ผู้สื่อ ความที่มีอ านาจ สามารถให้ คุณ ให้ โทษของการยอมรั บ ผู้สื่อความที่สามารถดึงดูดความสนใจ
เนื ้อหาของสารสอดคล้ องกับค่านิยมและความคิดของผู้ฟัง
4. การจดจาการเปลี่ยนเจตคติ (Retention) เมื่อ เกิ ดการยอมรับแล้ ว การเปลี่ยนแปลง
เจตคติจะคงอยูท่ นทานสักเท่าไหร่ ขึ ้นอยู่กบั ความจาในเรื่ องราวเกี่ยวกับเจตคตินนๆ
ั ้ ถ้ าเป็ นเรื่ องราวที่มี
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ความสาคัญต่อตัวบุคคล บุคคลจะจาได้ นาน วิธีการสื่อสารที่ดึงดูดความสนใจแก่ผ้ รู ับ และการเสนอ
สารนันบ่
้ อยๆ จะช่วยทาให้ ความจาในเนื ้อหานันๆ
้ ติดทนนาน
5. การกระทาตามการชักจูง (Action) เป็ นกระบวนการขันสุ
้ ดท้ ายของการเปลีย่ นเจตคติ
คือ การแสดงพฤติกรรมเพื่อแสดงถึงการมี เจตคตินนๆ
ั ้ บุคคลที่จะกระทาตามการชักจูง นอกจากจะมี
เจตคติที่เหมาะสมแล้ วยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่จะสนับสนุนหรื อขัดขวางการกระทาตามเจตคติ เช่น ปั จจัยด้ าน
จิตลักษณะ ได้ แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต ความสามารถควบคุมตนเอง และแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
จากการพัฒนาเจตคติในวิธีต่างๆ ตามที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น มีผ้ นู าวิธีการต่างๆ ดังกล่าว
มาพัฒนาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงเจตคติขึ ้น ดังเช่น อ้ อมเดือน สดมณี และคณะ (2548) ได้ ทาการวิจัย
เรื่ อง ประสิทธิ ผลในการอบรมทักษะและจิตลักษณะที่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยัดน ้าและไฟฟ้าของ
นักเรี ยนประถมศึกษา ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนเจตคติต่อการประหยัดน ้าและไฟฟ้าของนักเรี ยน ด้ วยการ
ฝึ กอบรมเจตคติตอ่ การประหยัดน ้าและไฟฟ้า แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทดลองเป็ นกลุม่ ที่ได้ รับการ
ฝึ กอบรมเจตคติตอ่ การประหยัดน ้าและไฟฟ้า และกลุม่ ควบคุมเป็ นกลุม่ ที่ไม่ได้ รับการฝึ กอบรม ในการ
เสริ มสร้ างเจตคติในงานวิจัยนี ้ใช้ แนวคิดของแมคไกวร์ (McQuire. 1969) อ้ อมเดือน และคณะทาการ
เปลี่ยนโดยการให้ ฝึกสนับสนุนวิธีการเกาะยึดเจตคติกับค่านิยมอั นที่มีความมั่นคง ใช้ ความเชื่อในตน
ซึง่ เป็ นจิตลักษณะเดิมอยู่ในตัวนักเรี ยนอยู่แล้ ว โดยผู้วิจัยใช้ กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มให้ เด่นชัดขึ ้น โดยให้
นักเรี ยนแสดงเหตุผลที่ว่าเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยกับบทความที่แจกให้ จากนันผู
้ ้ วิจัยทาการทดสอบ
ความแตกต่างของสองกลุม่ พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กอบรมแล้ ว 1 เดือน มีคะแนนเจตคติต่อการ
ประหยัดน ้าและไฟฟ้า สูงกว่ากลุ่มที่ได้ รับการฝึ ก ขณะที่ จิ นตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550) ได้ ศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึ กอบรมการรู้ เท่าทันสื่อของนิสติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จานวน
60 คน โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ กลุม่ ทดลอง A จะได้ รับการฝึ กอบรมการรู้ เท่าทันสือ่ ทัง้ 2 ระยะ ในระยะที่
1 เป็ นการพั ฒ นาการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ ทั ง้ 3 ด้ าน คื อ ด้ านการคิ ด ความรู้ สึ ก /จิ ต ใจและพฤติ ก รรม
ซึ่งประกอบด้ วยกิจกรรมการฝึ กอบรม 10 ครัง้ (24 ชั่วโมง) และในระยะที่ 2 ได้ รับการฝึ กทาโครงการ
(3 สัปดาห์ ) สาหรั บกลุ่มทดลอง B ได้ รับการฝึ กอบรมการรู้ เท่าทันสื่อ เฉพาะในระยะที่ 1 ซึ่งเป็ นการ
พัฒนาทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านการคิด จิตใจและพฤติกรรม (24 ชั่วโมง) ไม่ได้ รับการฝึ กทาโครงการและ
กลุม่ ควบคุมไม่ได้ รับการฝึ กอบรมการรู้ เท่าทันสื่อและไม่ได้ ฝึกทาโครงการ โดยมีกิจกรรมครัง้ ที่ 4 คือ
กิ จ กรรมการรู้ เท่า -รู้ ทัน เห็ นความสาคัญ รู้ เท่าทัน สื่อ ใช้ เวลาในการท ากิ จ กรรม 90 นาที ในการจัด
กิจกรรมนี ้มีการใช้ แนวคิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติตามแนวคิดของแมคไกวร์ โดยใช้ วิธีการฝึ ก
สนับ สนุน และการสร้ างภู มิ ค้ ุม กัน โดยใช้ เทคนิ ค กระบวนการกลุ่ม /อภิ ป รายกลุ่ม มี วิ ธีก ารด าเนิ น
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กิจกรรม โดยหาสถานการณ์ ที่เป็ นข้ อโต้ แย้ งในทางลบมาให้ ทาการอภิปราย เพื่อหักล้ างข้ อโต้ แย้ งนัน้
และมอบหมายงานให้ เขียนจดหมายหรื อ บทความ โดยมี การใช้ เทคนิคการตังค
้ าถาม/อภิปรายกลุ่ม
ในการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ไม่ มี ป ฏิ สมั พัน ธ์ ระหว่างรู ป แบบการฝึ ก อบรม ระดับ การรั บ รู้
ความสามารถของตนในการใช้ สื่อ และครั ง้ ของการวัดต่อ การรู้ เท่าทัน สื่อ ของนิ สิตในด้ านการคิ ด
วิจ ารณญาณ การตระหนัก ถึ งผลกระทบของสื่อ และการเลือ กรั บ และใช้ สื่อ อย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ
แต่พบว่ามี ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างครัง้ ของการวัดกับรู ปแบบการฝึ กอบรมต่อการรู้ เท่าทันสื่อของนิสิตใน
ด้ านการคิดวิจารณญาณด้ านการตระหนักถึงผลกระทบของสือ่ และด้ านการเลือกรับและใช้ สื่ออย่างมี
ประสิทธิ ภาพ นิสิตที่ได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสือ่ มีคะแนนเฉลีย่ การรู้ เท่าทันสื่อสูงกว่า
นิสิตที่ไม่ได้ รับการฝึ กและรูปแบบที่ดีที่สดุ ในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนิสิต คือการฝึ กอบรมเพื่อ
พัฒ นาการรู้ เท่าทันสื่อทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านการคิด ความรู้ สึก /จิ ตใจและพฤติกรรมร่ วมกับการฝึ กทา
โครงการ และนิสิตกลุม่ ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการใช้ สื่อสูงมีคะแนนเฉลี่ยการรู้ เท่าทันสื่อ
ด้ านการคิดวิจารณญาณ ด้ านการตระหนักถึงผลกระทบของสือ่ และ ด้ านการเลือกรับและใช้ สื่ออย่าง
มี ป ระสิท ธิ ภ าพไม่ แตกต่างจากนิ สิตกลุ่ม ที่ มี การรั บ รู้ ความสามารถของตนในการใช้ สื่อ ต่ าอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่วมโปรแกรมมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เห็นถึงประโยชน์
และความสาคัญของการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนันในโปรแกรมส่
้
งเสริ มพฤติกรรมจึงมีการใช้
แนวคิดการเปลีย่ นแปลงเจตคติของแมคไกวร์ (McGure.1996) โดยประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การสร้ างความสนใจ (Attention) โดยวิทยากรบรรยายให้ เห็นข้ อดี และประโยชน์
ของการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่ วมกับการดูวิดีทศั น์ “เทคโนโลยี E-learning นันดี
้ ยงั ไง แล้ วทาไม
ต้ องใช้ กนั ” และใช้ การตังค
้ าถามถึงสิง่ ที่ได้ จากการชมวิดีทศั น์
2. การสร้ างความเข้ าใจ (Comprehension) ในกิ จ กรรมจะสร้ างความเข้ าใจโดยให้
วิทยากรทบทวนถึงพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ โดยการตังค
้ าถามให้ ผ้ ูเรี ยนทบทวนถึง
การเข้ าทากิจกรรมในการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่ผา่ นมา ทังในรายวิ
้
ชาอื่นและในรายวิชานี ้ ว่าเข้ า
ไปทากิจกรรมอะไรมาแล้ วบ้ างในระบบ และให้ ทาการเปรี ยบเทียบการใช้ งานระบบ Edmodo ที่ใช้ ใน
ปั จจุบนั กับระบบอื่นที่เคยใช้ มามีความแตกต่างกันอย่างไร แล้ วเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ฝู ึ กสามารถถามคาถาม
การเข้ าใช้ งานระบบหากมี ข้ อสงสั ย เพื่ อ กระตุ้ นให้ ผู้ เรี ย นได้ เห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องการใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการเรี ยนจากประสบการณ์จริ ง
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3.การสร้ างการยอมรั บ (Acceptance) โดยการให้ ผ้ ฝู ึ กได้ เข้ าร่วมการทากิจกรรมกลุ่ม
และให้ เขียนประโยชน์ ที่ได้ หากเรานาสื่อ อิเล็กทรอนิกส์หรื อ โปรแกรม Edmodo มาช่วยในการเรี ยนรู้
ของรายวิชา ให้ ได้ มากที่สดุ โดยให้ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพราะเมื่อมีการแสดงความคิดเห็นพร้ อม
เพรี ยงกันภายในกลุม่ จะช่วยให้ บุคคลจดจาการเปลี่ยนเจตคติ และผลักดันให้ เกิดพฤติกรรมตามเจตคติที่
เปลีย่ นไปด้ วย
4.การจดจาการเปลี่ยนแปลงเจตคติ (Retention) การเปลีย่ นแปลงเจตคติจะคงทนได้
นานสักเท่าไหร่ ขึ ้นอยู่กับความจาในเรื่ องราวเกี่ ยวกับเจตคตินนๆ
ั ้ ดังนันในการฝึ
้
กวิทยากรต้ องทาการ
ทบทวนถึงประโยชน์ที่ได้ จากการนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์หรื อโปรแกรม Edmodo มาช่วยในการเรี ยนรู้ของ
รายวิชา และทบทวนการเข้ าใช้ งานทีละขันตอนอี
้
กครัง้ เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ฝู ึ กได้ เห็นความสาคัญและนา
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ได้ จริ งในการเรี ยนรู้ตอ่ ไป
5.5 แนวคิดการส่ งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นในรู ป แบบผสมผสาน ความรู้ เกี่ ย วกั บ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสิ่งสาคัญที่ผ้ เู รี ยนควรได้ รับก่อ นเริ่ มเรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีพร้ อมสาหรับการเรี ยนรู้
โดยเฉพาะในเรื่ องความรู้พื ้นฐานทัว่ ไป ความรู้เกี่ยวกับการเข้ าถึง และความรู้เกี่ยวกับขัน้ ตอนในการใช้
งานในแต่ล ะส่วนที่ ส าคัญ ของการเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ง สามารถแบ่ งได้ เป็ น 4 ส่ว น คื อ
1) บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ 2) ระบบจัดการเรี ยนรู้ 3) การติดต่อสือ่ สาร และ4) การประเมินผลการเรี ยน
(จินตวีร์ (มัน่ สกุล) คล้ ายสังข์. 2555; ใจทิพย์ ณ สงขลา. 2550) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. บทเรี ยนอิ เล็กทรอนิกส์ เป็ นเนื ้อหาสาระที่นาเสนอในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่วน
ใหญ่มีลกั ษณะเป็ นสือ่ ประสมซึง่ สามารถแบ่งการถ่ายทอดเนื ้อหาได้ 3 ลักษณะ ดังนี ้ 1) การใช้ ข้อความ
ออนไลน์เป็ นหลัก มี จุดเด่นคือ ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้ จ่าย และผู้สอนยังสามารถผลิตเนื ้อหาได้
ด้ วยตนเอง 2) การใช้ บ ทเรี ย นสื่อ ประสมแบบปฏิ ส ัม พัน ธ์ ที่ ผลิต อย่างง่ายๆ เพื่ อ ประกอบบทเรี ย น
ซึง่ ผู้สอนสามารถผลิตและปรับปรุงเนื ้อหาให้ ทนั สมัยได้ อย่างสะดวกด้ วยตนเอง และ 3) การใช้ บทเรี ยน
คุณภาพสูงโดยการนาเสนอเนื ้อหาจะใช้ สอื่ ประสมเช่นเดียวกับข้ อ 2 แต่มีความเป็ นมืออาชีพ มีทีมงาน
ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบการสอน ด้ านเนื ้อหา ด้ านการผลิตบทเรี ยนมัลติมิเดีย ตลอดจน
โปรแกรมเมอร์ และนักออกแบบกราฟิ ก
2. ระบบบริ หารจัดการเรี ยนรู้ คือโปรแกรมบริ หารจัดการเรี ยนรู้ ทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลาง
การจัดการและสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งใช้ เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตมาจัดการให้ เกิ ดปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน ผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับแหล่งข้ อมูล ทังนี
้ ้ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนและผู้สอน
สามารถเข้ าถึงเนื ้อหาและใช้ งานได้ งา่ ย โดยมีเครื่ องมือทางด้ านการจัดการ การปรับปรุ ง การควบคุม
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การสารองข้ อมูล การสนับสนุนข้ อมูล การบันทึกสถิติผ้ ูเรี ยน และการประเมิ นผล ตลอดจนตรวจให้
คะแนนผู้เรี ยน ซึ่งผู้ใช้ สามารถใช้ เครื่ องมือเหล่านี ้ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Western Cooperative
for Educational Telecommunications (จิ น ตวีร์ คล้ ายสังข์ ; และประกอบ กรณี กิ จ . 2552) ได้ แบ่ ง
เครื่ องมือของระบบการจัดการเรี ยนรู้เป็ น 5 กลุม่ ดังนี ้
2.1 เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร (Communication tools) ป ระกอบ ด้ วย การอ ภิ ป ราย
การแลกเปลีย่ น ไฟล์ อีเมล์ วารสาร/บันทึกออนไลน์ การสนทนา การบริ การวิดีโอ และไวด์บอร์ ด
2.2 เครื่ อ งมื อ อ านวยความสะดวก (Productivity tools) ประกอบด้ ว ย บุ๊ ก มาร์ ค
ปฏิทินการเรี ยน การสืบค้ นภายในรายวิชา และการแนะนาการเรี ยน
2.3 เครื่ องมื อสนับสนุนการเรี ยน (Student involvement tools) ประกอบด้ วย การ
จัดกลุม่ การประเมินตนเอง การสร้ างชุมชนออนไลน์ และแฟ้มสะสมงานผู้เรี ยน
2.4 เครื่ องมื อบริ หารรายวิช า (Administration tools) ประกอบด้ วย การระบุตวั ตน
ของผู้เรี ยน การกาหนดสิทธิ์การเข้ าใช้ รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยน
2.5 เครื่ องมื อ ส่งผ่า นรายวิ ช า (Course delivery tools) ประกอบด้ วย การจัด การ
รายวิช า การช่วยเหลือผู้สอน การประเมิ น ผลออนไลน์ การติดตามผู้เรี ยน และการทดสอบและให้
คะแนนอัตโนมัติ
3. การติดต่อสื่อสาร เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ติดต่อสอบถาม ปรึ กษาหารื อและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน และระหว่างผู้เรี ยนกับเพื่อนร่ วมชัน้ เรี ยนคนอื่ นๆ
โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการติดต่อสือ่ สารอาจแยกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ แบบประสานเวลา (Synchonous)
และ แบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous) โดยเครื่ องมื อที่ช่วยในการติดต่อสื่อ สารที่สามารถใช้ ใน
การจัดการเรี ยนรู้ ออนไลน์ ทงั ้ 2 ประเภท ได้ แก่ แช็ท ไปรษณี ย์อิ เล็กทรอนิกส์ กลุ่มข่าว ห้ องสนทนา
กระดานอภิปราย กระดานประกาศ บล็อก และวิกิ เป็ นต้ น
4. การประเมินผลการเรี ยน ในการเรี ยนแบบผสมผสานบางรายวิชาจาเป็ นต้ องวัดระดับ
ความรู้ ก่อนเรี ยน (Pre-test) เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เลือกเรี ยนในบทเรี ยนหรื อหลักสูตรที่เหมาะสมมากที่สุด
ซึง่ จะทาให้ การเรี ยนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเข้ าสูบ่ ทเรี ยนในแต่ละหลักสูตรก็จะมีการสอบย่อยท้ าย
บท (Quiz) และการสอบใหญ่ก่อนที่จะจบหลักสูตร (Final Examination) ซึง่ ข้ อสอบดังกล่าวอาจอยูใ่ น
หลายรู ปแบบให้ ผ้ ูสอนเลือ กใช้ ผ่านระบบจัดการเรี ย นรู้ เช่น แบบเลือ กตอบ แบบถูก ผิ ด แบบเติ ม
คาตอบ และแบบจับคู่
ในปั จจุบนั มีการนาเครื่ องมือระบบบริ หารการจัดการเรี ยนรู้ ดังกล่าว มาใส่ไว้ ในระบบการ
บริ หารจัดการการเรี ยนการสอน LMS (Learning Management System) ซึง่ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
อย่างหนึ่งของ E -Learning โดยจะทาหน้ าที่เป็ นศูน ย์ กลางในการจัดการการเรี ยนการสอน ซึ่งเป็ น
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เสมือนระบบที่รวบรวมเครื่ องมือที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อให้ ความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ ในการจัดการการเรี ยนการ
สอนแบบออนไลน์ โดย LMS ประกอบไปด้ วยเครื่ องมืออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ สู อน ผู้เรี ยน ผู้ดูแล
ระบบ โดยผู้สอนสามารถนาเนื ้อหาและสื่อการสอนใส่ไว้ ในโปรแกรมได้ สะดวก นอกจากนี ้ผู้เรี ยนและ
ผู้สอนยังสามารถใช้ เครื่ องมือสื่อสารที่ระบบจัดไว้ ให้ สาหรับใช้ ติดต่อสื่อสารกันได้ โดยสะดวก เช่นกัน
มีการเก็บบันทึกข้ อมูลกิจกรรมการเรี ยนของผู้เรี ยนไว้ บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนาไปวิเคราะห์ ติดตาม
และประเมินผลการเรี ยนการสอนได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ (รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์ . 2551) โดยระบบ
LMS ที่นิยมใช้ ในปั จจุบนั ได้ แก่ ระบบ Moodle, Edmodo, Collaborize Classroom และ A-Tutor เป็ นต้ น
สาหรับหลักการการจัดกิจกรรมหรื อการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจของผู้เรี ยนนัน้
สามารถทาได้ โดยผู้สอนเป็ นผู้ดาเนินการให้ ผ้ เู รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการต่างๆ
ที่แตกต่างกันไปซึ่งมีความเหมาะสมกับการพัฒนาความรู้ในระดับต่างๆ อย่ างไรก็ตามไม่มีวิธีสอนใดดี
ที่สดุ ผู้สอนควรเลือกใช้ วิธีการสอนหลายๆ วิธี เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ ในส่วนนี ้ผู้วิจัยได้
ประมวลวิ ธี การสอนแบบต่ างๆ จากนักวิ ช าการหลายท่ าน และสรุ ป ผลการประมวลนัน้ (วัฒ นาพร
ระงับทุกข์. 2542; อาภรณ์ ใจเที่ยง. 2546; ชาญชัย ยมดิษฐ์ . 2548; ทิศนา แขมมณี . 2550) รวมทังขอ
้
นาเสนอลักษณะของวิธีการสอนที่มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายการศึกษาของ บลูม
(Bloom’s Taxonomy) เพียงสามระดับ คือ ความรู้ ความเข้ าใจและการนาไปใช้ ดังนี ้
1.การบรรยาย (Lecture) การสอนโดยวิ ธีก ารบรรยายเป็ น วิธี ก ารที่ มุ่งช่ ว ยให้ ผ้ ู เรี ย น
จานวนมากได้ เรี ยนรู้ เนื ้อหาสาระ หรื อข้ อความรู้ จานวนมากพร้ อมๆ กันในเวลาที่จากัด โดยผู้สอนพูด
บอกเล่า อธิบายเนื ้อหาหรื อเรื่ องราวต่างๆ ให้ แก่ผ้ เู รี ยน ซึ่งมักเป็ นการสือ่ ความหมายทางเดียว คือจาก
ผู้สอนไปยังผู้เรี ยน จุดสาคัญของการบรรยายอยู่ที่ความสามารถของผู้สอนและความสนใจของผู้เรี ยน
ดังนัน้ การบรรยายที่ดี ผู้บ รรยายควรเตรี ยมเนื ้อหาสาระมาเป็ นอย่างดี และควรเร้ าความสนใจของ
ผู้เรี ยนและพยายามรักษาความสนใจนันให้
้ คงอยู่ ด้ วยเทคนิคต่างๆ เช่น การใช้ ปัญหาเป็ นสิง่ เร้ า การใช้
การทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน การใช้ สื่อประกอบ การยกตัวอย่าง อธิ บาย และการใช้ กิจกรรม
อื่นๆ ร่วมด้ วย อาทิ การสาธิต การเล่นเกม การแสดงบทบาทสมมติ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ในการบรรยาย
ทุกครัง้ จะต้ องมีการอภิปราย สรุป มีการซักถามและประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนด้ วย
2.การสาธิ ต (Demonstration) การสอนด้ วยวิธีการนี ้เป็ นวิธีการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นการ
ปฏิบตั ิจริ งด้ วยตาตัวเอง ทาให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องหรื อการปฏิบตั ินนชั
ั ้ ดเจนขึ ้นเกิดความคิด
รวบยอดในเรื่ องนันๆ
้ จนสามารถปฏิบตั ิได้ โดยในการสอนด้ วยวิธีการนี ้ผู้สอนหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
แสดงหรื อกระทาให้ ดูเป็ นตัวอย่างพร้ อมๆ กับการบอก อธิ บาย แสดงวิธีทาอย่างชัดเจน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ ประสบการณ์ ตรงในเชิงรู ปธรรม ผู้สอนอาจจะใช้ วิธีการบรรยายประกอบการใช้ แผนภูมิ หรื อผู้อื่ น
มาร่วมการสาธิตด้ วย และในบางกรณีอาจจะให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นฝ่ ายแสดงการสาธิตด้ วยก็ได้
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3.การทดลอง (Experiment) เป็ นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนรายบุคคลหรื อ รายกลุ่มเกิ ด
การเรี ยนรู้โดยการเห็นผลประจักษ์ ชดั เจนจากการคิดและการกระทาของตนเอง ทาให้ การเรี ยนรู้ นนตรง
ั้
กับความเป็ นจริ ง ได้ รับประสบการณ์ ตรงจากการทดลอง มีความหมายสาหรับผู้เรี ยนและจาได้ นาน
แล้ วสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งในการทดลองทาได้ หลายแบบผู้สอนอาจให้ ผ้ เู รี ยน
ลงมื อ ทดลองตามขัน้ ตอนที่ได้ กาหนดไว้ ทงหมด
ั้
โดยผู้สอนทาหน้ าที่สงั เกตและให้ คาแนะนาหรื อให้
ข้ อมูลป้อนกลับแก่ผ้ เู รี ยน หรื อผู้สอนอาจลงมื อทาการทดลองเองให้ ผ้ ูเรี ยนสังเกตแล้ วทาการทดลอง
ตามไปทีละขัน้ หลังจากนันจึ
้ งทาการสรุปผลร่วมกัน
4.การอภิ ป ราย (Discussion) เป็ น วิธี ก ารที่ มุ่งช่ ว ยเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูเรี ย นมี ส่ว นร่ ว มใน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่างทั่วถึง ให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้ อ ที่
กลุม่ ให้ ความสนใจร่วมกันเพื่อหาคาตอบหรื อเพื่อแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน โดยการจัดผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ และให้
ผู้เรี ยนในกลุม่ พูดคุยแลกเปลีย่ นข้ อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ในประเด็นที่กาหนด วิธีการสอน
แบบนีเ้ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ อันจะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ในเรื่ อ งที่เรี ยนกว้ างขวางขึ ้น ซึ่งช่วย
พัฒนาผู้เรี ยนทังด้
้ านความรู้ ด้ านเจตคติ และด้ านทักษะการเรี ยนรู้
5.การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) เป็ นวิ ธี ก ารที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นสวมบทบาทใน
สถานการณ์ ซึ่งมี ความใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ ง และแสดงออกตามความรู้ สึกนึกคิดของตน โดย
ผู้สอนสร้ างสถานการณ์ และบทบาทสมมติขึน้ หรื อหยิบยกเอาเหตุการณ์ ประเด็น หรื อปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์นนๆ
ั ้ และได้ แสดงออกตามที่ผ้ เู รี ยนคิดว่าควรจะเป็ นทาให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ เข้ าใจถึงเหตุการณ์นนๆ
ั ้ ได้ รับประสบการณ์จริ งในสภาพการณ์สมมติ ได้ เรี ยนรู้การเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา เกิดความเข้ าใจในความรู้สกึ และพฤติกรรมทังของตนเองและผู
้
้ อื่นหรื อเกิดความเข้ าใจในเรื่ องต่างๆ
เกี่ยวกับบทบาทสมมติที่ตนเองแสดงอย่างลึกซึ ้งและรู้ จักปรับหรื อเปลี่ยนพฤติกรรม และแก้ ไขปั ญหา
ต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
6.การใช้ เกม (Game) เป็ นวิธีการที่ ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ย นรู้ ต่างๆ อย่างสนุกสนานและ
ท้ าทายความสามารถ โดยผู้สอนจะสร้ างสถานการณ์ สมมติให้ ผ้ เู รี ยนเล่น ภายใต้ ข้อตกลงหรื อกติกา
บางอย่างแล้ วจึงนาเนื ้อหาและข้ อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของ
ผู้เรี ยนไปใช้ ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรี ยนรู้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ วิเคราะห์ความรู้สกึ นึกคิดและพฤติกรรม
ต่างๆ รวมทังได้
้ รับประสบการณ์ตรง เป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมสูง
ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น จะเห็ น ว่า วิ ธี ก ารสอนเพื่ อ ให้ ผ้ ู เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ หรื อ มี ค วามรู้ นัน้ มี
หลากหลายวิธีการ ตังแต่
้ การที่ผ้ เู รี ยนไม่ได้ มีบทบาทมากนัก ผู้เรี ยนมีสว่ นร่ วมในบางขันตอนของการ
้
เรี ยนการสอน ไปจนถึงการที่ผ้ เู รี ยนได้ ลงปฏิบตั ิด้วยตนเอง ซึง่ แต่ละวิธีการล้ วนมีจุดประสงค์ในการให้
เกิดความรู้แต่ละระดับแตกต่างกันไป ดังนันผู
้ ้ สอนจึงควรเลือกวิธีการต่างๆ ให้ เหมาะสมกับ จุดมุ่งหมาย
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ของการเรี ยนรู้ หรื อความรู้ เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ เู รี ยน ซึ่งสาหรับในการวิจัยนี ้ ผู้วิจัยเลือกใช้ เทคนิค
การบรรยาย โดยบรรยายเนื ้อหาครอบคลุมถึงในเรื่ อง 1) บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ 2) ระบบจัดการเรี ยนรู้
3) การติดต่อสือ่ สาร และ 4) การประเมินผลการเรี ยน โดยให้ ผ้ เู รี ยนมีความความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ รู้ เกี่ยวกับส่วนประกอบที่สาคัญ และหน้ าที่แต่ละฟั งก์ ชนั่ การใช้ งานใน
ระบบการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จนถึงวิธีการเข้ าใช้ งาน โดยใช้ เทคนิคการสาธิต ตังแต่
้ การเข้ าถึง
ระบบ จนถึงการใช้ งานจริ งในการเรี ยนทีละขันตอน
้
พร้ อมทังให้
้ ผ้ เู รี ยนได้ ทาการทดลองใช้ ด้วยตนเอง
จนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ จริ งในการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัยเกี่ยวกับการส่ งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากการพัฒนาความรู้ ในวิธีต่างๆ ตามที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น มีผ้ นู าแนวทางการให้ ความรู้
ตามทฤษฎี ข อง บลู ม มาพั ฒ นาการเรี ย นการสอน ดั ง เช่ น ธี ภ ากรณ์ นฤมาณ นลิ นี (2553)
ได้ ทาการศึกษาการผสานระหว่างการเรี ยนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับการเรี ยนรู้ ร่วมกันตามทฤษฎี
ของ บลูม กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตชัน้ ปี ที่ 1 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริ ห ารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย โดยการเลือ กกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง ได้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 123 คน
แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ และให้ ผ้ เู รี ยนมีการแบ่งกลุม่ ย่อยอีกกลุม่ ละ 5-6 คน โดยมีการจัดกิจกรรมเน้ นการ
ให้ ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับระบบฐานข้ อมูล ภาษามาตรฐานสาหรับการนิยามข้ อมูลและการเข้ าใช้ งาน
ระบบ พร้ อมทัง้ จัดทาโครงงานการเข้ าใช้ การใช้ งานกระดานเสวนาและห้ อ งสนทนา ผ่านระบบการ
บริ หารจัดการเรี ยนรู้ Moodle ซึ่งมีกระบวนการตลอดกิจกรรมคือ การบรรยาย การแก้ โจทย์ ปัญหาที่
กาหนดให้ การแสดงความคิดเห็น และการเรี ยนรู้ ร่วมกัน โดยมีการใช้ เครื่ องมือในกิจกรรม คือ คาตอบ
ออนไลน์ การอัพโหลดไฟล์ กระดานเสวนาออนไลน์ และการทารายงานใน Moodle จากผลการศึกษา
พบว่า ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ ระดับคะแนนมากกว่าร้ อยละ 60 มีจานวน 112 คน (ร้ อยละ
91.06 ของกลุ่มตัวอย่าง) ดังนัน้ ปรับ ปรุ งการสอนโดยให้ ความรู้ ตามแนวคิ ด ของ บลูม ในการเรี ย น
ผสมผสานระหว่างการเรี ยนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาให้
สูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาที่ผา่ นมา
รูปแบบกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นสิ่งสาคัญที่ควรส่งเสริ มให้ กับผู้เรี ยน
ก่อนเริ่ มเรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมี พร้ อมสาหรับการเรี ยนรู้ (จินตวีร์ (มั่นสกุล) คล้ ายสังข์. 2555) ดังนันใน
้
การจัดโปรแกรมส่งเสริ มพฤติกรรมครัง้ นี ้ จึงเริ่ มด้ วยการให้ ความรู้กบั ผู้เข้ าร่วมโปรแกรมก่อนเป็ นลาดับ
แรก โดยเริ่ มต้ นให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโปรแกรมได้ เข้ าใจถึง ความหมายและลักษณะสาคัญของพฤติกรรมการ
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เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมมีความรู้ แ ละเข้ าใจถึงส่วนประกอบที่สาคัญใน
การเข้ า เรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิ กส์ ทัง้ ในเรื่ อ งระบบบริ หารจัดการการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
(Learning Management System: LMS) โดยใช้ เทคนิ คการบรรยาย ร่ วมกับ การใช้ วิ ดีทัศน์ แนะน า
ความรู้ เบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกับ ระบบ LMS และใช้ ก ารตัง้ ค าถามเพื่ อ ทบทวนความรู้ ที่ ได้ รับ หลังจากท า
กิ จ กรรม นอกจากนี ย้ ัง จัด กิ จ กรรมในลัก ษณะการเรี ย นรู้ แบบมี ส่ว นร่ ว ม (Active Participation)
โดยวิทยากรจะเข้ าไปมี ส่วนร่ วมกับผู้เรี ยนในกระบวนค้ นหาความจริ ง หรื อ ที่เรี ยกว่าผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาหน้ าที่จัดหาและจัดทรัพยากรการเรี ยนรู้ โดยการจัดกิ จกรรมให้
ผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมได้ แบ่งกลุม่ เรี ยนรู้ วิธีการใช้ โปรแกรม Edmodo ซึ่งเป็ นระบบ LMS รู ปแบบหนึ่ง ที่ใช้
เป็ นเครื่ องมือหลักในการจัดกิจกรรมครัง้ นี ้ และให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโปรแกรมได้ เรี ยนรู้ วิธีการใช้ งานด้ วยตัวเอง
จากวิดีทศั น์ “การเข้ าใช้ งาน Edmodo เบื ้องต้ น” หลังจากนันให้
้ แต่ละกลุม่ ออกมาสาธิ ตวิธีการใช้ งาน
ตามส่วนที่ได้ รับมอบหมาย โดยให้ แต่ละคนได้ ฝึกเรี ยนรู้ตามจนสามารถจดจาวิธีการใช้ งาน จนสามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้ จริ งในการจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไป

6. กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยระยะที่ 2
การวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการวิจัยระยะที่ 1 ที่ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุของเจตนาเชิงพฤติกรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็ นการทดสอบ
ว่าตัวแปรใดบ้ าง มี อิ ทธิ พลต่อ พฤติก รรมการเรี ยนผ่านสื่ อ อิ เล็กทรอนิก ส์ มี ค่า ขนาดอิ ท ธิ พ ลเท่าไร
ในทิศทางไหน และสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หรื อสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งของกลุม่ ตัวอย่าง
หรื อไม่ การวิจัยระยะที่ 2 จึงเป็ นการยืนยันหรื อ อธิ บายความเป็ นเหตุและผลของพฤติกรรมที่ศึกษา
ให้ มีความลึกซึ ้งชัดเจนมากยิ่งขึ ้น โดยนาตัวแปรปั จ จัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมหรื อ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาพัฒนาเป็ นโปรแกรมการพัฒนา ทังนี
้ ้ ผ่องพรรณ ตรัยมงคล
กูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์ (2553) ได้ ก ล่า วว่า การศึ ก ษานัน้ เป็ น ศาสตร์ ป ระยุก ต์ การทดลองทาง
การศึกษาจึงเป็ นการปรับหรื อพัฒนาความรู้จากศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิ ภาพการ
จัด การศึก ษา เป็ น ความพยายามหาสิ่งที่ ดี กว่า ซึ่งต้ อ งอาศัย การเปรี ย บเที ยบโดยวิธี การที่มี ระบบ
ระเบียบเพื่อให้ ได้ ข้อสรุปว่าแนวทางหรื อวิธีใดที่ให้ ผลดีกว่า ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษา
เปรี ยบเทียบกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิ ตที่มีต่อ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับกลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม ในการวิจัยระยะที่ 2 ผู้วิจัยนาปั จจัยที่สาคัญ จากการวิจัย
ระยะที่ 1 มากาหนดเนือ้ หาและกิจกรรมในโปรแกรม โดยนาทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม ของ
แบนดูร่า (Bandura. 1986) มาเป็ นแนวคิดหลักในการสร้ างโปรแกรม เนื่องจากผลการวิจัยระยะที่ 1
พบว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และการควบคุมตน เป็ นปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลโดยตรงต่อเจตนา
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เชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่า
การใช้ เทคนิคควบคุมตนและการรับรู้ ความสามารถของตน สามารถพัฒนาให้ เกิดการรับรู้ การควบคุม
พฤติกรรม และการควบคุมตนได้ (พัชรี ดวงจันทร์ . 2553) และเทคนิคทัง้ 2 ยังเป็ นวิธีการที่สาคัญใน
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปั ญญาซึ่งเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ เกิ ดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ขึ ้น
ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ของแบนดูร่า (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต . 2556; ประทีป จินงี่. 2540) ดังนันในการ
้
วิจัยครัง้ นี ้ จึงใช้ เทคนิคการควบคุมตนเองและการรับรู้ ความสามารถของตน เป็ นเทคนิคหลักในการ
สร้ างโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิต และจากผลการวิจัยระยะที่ 1 ยังพบว่า เจตคติตอ่ การเรี ยน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความรู้ เกี่ ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยงั เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลโดยตรง
ต่อ เจตนาเชิ งพฤติ ก รรมหรื อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่งปั จ จัย ทัง้ 2 เป็ น ส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับการรู้ คิดภายในตัวบุคคล ดังนัน้ ในการสร้ างโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตครัง้ นี ้จึง
มี ก ารให้ ค วามรู้ และการกระตุ้น ให้ เกิ ด การเปลี่ย นแปลงเจตคติ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ เกิ ด กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางปั ญญาจนเกิดพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดียิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ในการ
วิจยั ระยะที่ 1 ยังพบปั จจัยจิตสังคมอื่นที่มีอิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ นัน่ คือ แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์และการสนับสนุนทางสังคม ดังนั ้นในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจัย
จึงกาหนดให้ ปัจจัยทัง้ 2 เป็ นตัวแปรปฏิสมั พันธ์ เพื่อ ทดสอบว่าปั จจัยดังกล่าวมีอิ ทธิ พลต่อการได้ รับ
โปรแกรมของนิสิตหรื อไม่ เพราะฉะนัน้ ในการศึกษาวิจัยในระยะที่ 2 จึงเป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง ที่ มี
รู ป แบ บการทดลอง คื อ Generalized block design โดยมี ก รอบแนวคิ ด การวิ จั ย แสดงตาม
ภาพประกอบ 17
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้ น
โปรแกรมการทดลอง
- การได้ รับโปรแกรม
- ไม่ได้ รับโปรแกรม

- เจตนาเชิงพฤติกรรม
- พฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตัวแปรปฏิสัมพันธ์
ร่ วม
ตัวแปรจิตและสังคมที่สาคัญจากงานวิจยั ระยะที่ 1
- แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
- ได้ รับการสนับสนุนทางสังคม

ภาพประกอบ 17 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 2
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สมมติฐานการวิจัยระยะที่ 2
1. นิสิตในกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์สงู กว่ากลุม่ ควบคุมในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที
2. การเปลี่ยนแปลงของเจตคติ ต่อ การเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็ก ทรอกนิกส์ การรับ รู้ การควบคุม
พฤติ กรรม การควบคุม ตนและความรู้ เกี่ ยวกับ การเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็ก ทรอนิก ส์ มี ความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีและวัดผลหลังการทดลอง 4
สัปดาห์
3. การเปลี่ยนแปลงของเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีและวัดผล
หลังการทดลอง 4 สัปดาห์

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบเชิงสาเหตุ และประสิทธิ ผลของโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะ
ทางจิ ต ที่ มี ต่ อพฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ผู้วิ จัย ใช้ วิ ธี การศึ ก ษาเชิ งปริ ม าณพหุ วิ ธี
(Multimethod) (Teddlie; & Tashakkori. 2003) เป็ นลักษณะการศึกษาที่ใช้ วิธีวิทยามากกว่าหนึ่งวิธีใน
การวิจัย แต่อยู่บนฐานกระบวนทัศน์ เดียวกัน ซึ่งในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ ใช้ การศึกษาโดยใช้ วิธีวิทยา 2 วิธี
ซึ่งอยู่บนฐานแนวคิดปฏิฐานนิยม (positivism) เช่นเดียวกัน โดยสามารถแบ่งการวิจัยออกเป็ น 2 ระยะ
คือ ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาเชิ งสาเหตุ (Causal Research) เพื่อศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ
ของเจตนาเชิงพฤติกรรม ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตมหาวิทยาลัย
เมื่ อ ค้ น พบตัวแปรสาเหตุ ที่ มี ความส าคัญ ต่อ เจตนาเชิ งพฤติ กรรม และพฤติ กรรมการเรี ยนผ่านสื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จึ งน ามาใช้ ในการวิ จั ย ระยะที่ 2 ซึ่ ง เป็ นการวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi-Experimental
Research) เพื่อทดสอบประสิทธิ ผลของโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงแบ่งการนาเสนอวิธีดาเนินการวิจยั ตามระยะของการวิจยั ดังนี ้

ระยะที่ 1 กำรพัฒนำรู ปแบบควำมสัมพันธ์ เชิงสำเหตุของปั จจัยทำงจิตสังคมที่ส่งผล
ต่ อพฤติกรรมกำรเรี ยนผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตระดับปริ ญญำตรี
การวิจัยระยะที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ทดสอบรู ปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ
เจตนาเชิ งพฤติกรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี
โดยมีวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1.1 กำรกำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง ประชากรของการศึกษาระยะนี ้ คือ นิสติ ระดับปริ ญญาตรี
ของมหาวิท ยาลัยศรี น คริ นทรวิโรฒ ที่กาลังศึกษาระดับชัน้ ปี ที่ 3 และชัน้ ปี ที่ 4 จานวนรวมทังหมด
้
8858 คน (งานทะเบียนนิสติ และสถิติสว่ นส่งเสริ มและบริ การการศึกษา. 2560: 5-6) โดยแบ่งออกเป็ น
3 กลุ่มสาขาวิชา ที่ มีล ักษณะการเรี ยนการสอนใกล้ เคียงกัน คื อ 1) กลุ่มสาขาวิช ามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ (คณะกรรมการ
บริ หารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. 2548: 11-12) โดยในปั จ จุบันทางมหาวิทยาลัยได้
จัดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาตรี รวมทังสิ
้ ้น 18 คณะ โดยสามารถแบ่งได้ ตามสาขาวิชา ดังนี ้

115
กลุ่มสำขำวิชำ
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

คณะ
1) มนุษยศาสตร์ 2) สังคมศาสตร์ 3) ศึกษาศาสตร์ 4) ศิลปกรรมศาสตร์
5) ศิลปกรรมศาสตร์ 6) วัฒนธรรมสิง่ แวดล้ อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
7) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 8) สานักเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ
9) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยัง่ ยืน
1) แพทยศาสตร์ 2) พยาบาลศาสตร์ 3) เภสัชศาสตร์ 4) สหเวชศาสตร์
5) ทันตแพทยศาสตร์ 6) พลศึกษา
1) วิทยาศาสตร์ 2) วิศวกรรมศาสตร์ 3) วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม
4) เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

กลุม่ ตัวอย่าง คือนิสิตระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่กาลังศึกษา
ระดับชัน้ ปี ที่ 3 และชัน้ ปี ที่ 4 การกาหนดกลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามข้ อ เสนอ
ของ ไคล์ (Kline. 1998) ที่กล่าวว่า สาหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง ขนาดตัวอย่างควรอยู่
ระหว่าง 10-20 คน ต่อหนึง่ ตัวแปรสังเกต สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ กาหนดตัวอย่างให้ มีขนาด 20 คน
ต่อหนึง่ ตัวแปรสังเกต และในโมเดลการวิเคราะห์มีตวั แปรสังเกต จานวน 17 ตัวแปร จึงได้ ตวั อย่างเท่ากับ
340 คน แต่เนื่องจากการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ าง โดยใช้ สถิติไคสแควร์ (Chi-square
statistics) วัด ระดับ ความกลมกลืน (Goodness of – fit index ระหว่า งสมมติ ฐ าน และข้ อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ ซึ่งนักสถิติกาหนดไว้ วา่ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างต้ องมีขนาดใหญ่ เพราะฟั งก์ชั่นการกลมกลืนจะมี
การแจกแจงปกติต่อเมื่อกลุม่ ตัวอย่างมีขนาดใหญ่เท่านัน้ ผู้วิจยั ได้ เพิ่มจานวนกลุม่ ตัวอย่างขึ ้นอีกร้ อยละ
10 รวมทัง้ หมดเป็ น 380 คน เพื่อให้ ข้อมูลมี ความน่าเชื่อ ถือ และป้อ งกันข้ อ มูลผิดพลาดที่อ าจเกิ ดขึ ้น
ระหว่างการเก็ บข้ อมูล ทังนี
้ ้ในขัน้ ตอนของการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจัยทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสอง
ขันตอน
้
(Two-Stage Sampling) โดยขันตอนที
้
่ 1 ใช้ การสุม่ แบบชันภู
้ มิ(Stratified Random Sampling)
โดยผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามกลุ่ม สาขาวิช า 3 กลุ่ม ได้ แก่ 1. กลุ่ม สาขาวิ ช ามนุษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และ 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แล้ วทาการ
สุม่ กลุม่ ตัวอย่างจากแต่ละคณะในกลุม่ สาขาวิชา โดยกาหนดโควตาให้ ได้ คณะ จานวนกลุ่มสาขาละ
3 คณะ รวมเป็ น 9 คณะ ขัน้ ตอนที่ 2 ใช้ การสุ่ม แบบชัน้ ภู มิ ต ามสัด ส่ว น (Proportional Stratified
Random Sampling) โดยกาหนด ให้ คณะเป็ นตัวแบ่งชันภู
้ มิ จากนันท
้ าการสุม่ ตัวอย่างจากนิสิตระดับ
ปริ ญญาตรี ชนั ้ ปี ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4 ตามสัดส่วนประชากรให้ ครบทัง้ 9 คณะ รวมกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ 380 คน
(รายละเอียดแสดงตามตาราง 3)
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ตาราง 3 แสดงจานวนนิสติ ระดับปริ ญญาตรี ที่ใช้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
จานวนประชากร (คน)
คณะ

ชันปี
้ 3

ชันปี
้ 4

จานวนกลุม่ ตัวอย่าง (คน)
ชันปี
้ 3

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ (สัดส่ วนร้ อยละ 40.45)
1.
สังคมศาสตร์
781
734
51
2.
ศิลปกรรมศาสตร์
375
306
25
3.
ศึกษาศาสตร์
46
92
3
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ สุขภำพ (สัดส่ วนร้ อยละ 24.28)
1.
แพทยศาสตร์
192
192
13
2.
พยาบาลศาสตร์
160
120
11
3.
พลศึกษา
381
356
25
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี (สัดส่ วนร้ อยละ 35.27)
1.
วิทยาศาสตร์
573
501
38
2.
วิศวกรรมศาสตร์
407
325
27
3.
เทคโนโลยีและ
101
128
7
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
รวมทังหมด
้
3,016
2,754
199

ชันปี
้ 4

รวมกลุม่
ตัวอย่าง
ทังหมด
้
(คน)

48
20
6

99
45
9

13
8
23

26
19
48

33
21

71
48

8

15

181

380

1.2 เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ มี จานวน 7 ชุด ประกอบด้ วย ชุดที่ 1 เป็ นแบบสอบถามลักษณะ
ทาง ชีวสังคมและภูมิหลัง ชุดที่ 2-7 เป็ นแบบวัดเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของเจตนา
เชิ งพฤติ กรรม ที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
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ข้ อมูลทั่วไป ถามเกี่ยวกับ เพศ คณะที่เรี ยน และรูปแบบของการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ผลการวิจยั ในส่วนนี ้ใช้ วิเคราะห์บรรยายลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวอย่ ำง แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
(0) เพศ
 ชาย
 หญิง
แบบวัดพฤติกรรมกำรเรี ยนผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นแบบวัดที่ผ้ วู ิจัยได้ พฒ
ั นาแบบ
วัดขึ ้น ตามแนวคิดและคานิยามของพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่ วมกับการศึกษาแบบ
วัด ของ อิ ก เนเที ย สและรามายา (Ignatius; & Ramayah. 2005) แบบวัด ของอาเจนและฮาร์ ท โชน
(Ajjan; & Hartshorne. 2008) และแบบวั ด ของ ธี ร ะ กุ ล สวั ส ดิ์ (2556) โดยน ามาปรั บ ภาษาให้
เหมาะสมกั บ บริ บ ทของงานวิ จั ย ท าการวัด ใน 3 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) การใช้ ป ระโยชน์ 2) การมี
ปฏิสมั พันธ์ และ 3) ระยะเวลา/ความถี่ในการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่เคยปฏิบตั ิเลย (0 คะแนน) ถึง ปฏิบตั ิบ่อยครัง้ (5 คะแนน) เกณฑ์
การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณี เป็ นข้ อคาถามทางบวก ให้ คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, 1 และ
0 จาก ปฏิบตั ิบ่อยครัง้ ถึง ไม่เคยปฏิบัติเลย และกรณี เป็ นข้ อคาถามทางลบ ให้ คะแนนจาก 0, 1, 2, 3,
4, และ 5 จากไม่เคยปฏิบตั ิเลย ถึง ปฏิบตั ิบ่อยครัง้ โดยมีข้อคาถามทังหมดจ
้
านวน 13 ข้ อคาถาม มี ค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.95 และมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถาม
รายข้ อ อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.88 การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนน
รวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนน
รวมน้ อยกว่า
ตัวอย่ ำง แบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
กำรใช้ ประโยชน์
ก. ฉันทบทวนเนื ้อหาในบทเรี ยนที่ได้ เรี ยนมาแล้ วผ่านทาง E-learning
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่เคย
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิบ้าง
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิเลย
น้ อยมาก
ค่อนข้ างน้ อย
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
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กำรมีปฏิสัมพันธ์
ข. ฉันส่งงานที่ได้ รับมอบหมายให้ อาจารย์ผ้ สู อนโดยผ่านทาง E-learning
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่เคย
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิบ้าง
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิเลย
น้ อยมาก
ค่อนข้ างน้ อย
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เวลำ/ควำมถี่ในกำรเรียนผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ค. ฉันแบ่งเวลาเพื่อศึกษาเนื ้อหาในรายวิชาต่างๆ ผ่านทาง E-learning ได้
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่เคย
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิบ้าง
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิเลย
น้ อยมาก
ค่อนข้ างน้ อย
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
แบบวัดเจตนำเชิงพฤติกรรม เป็ นแบบวัดที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาแบบวัดขึ ้นจากทฤษฎีการกระทา
ตามแผน ของไอเซ็น (Ajzen. 2006) ร่ วมกับการศึกษาแบบวัดของ ปาร์ ค (Park. 2009) และแบบวัดของ
กายเตน; คอเรี ย และ แคทาลูนา (Gaitán; correa; & Cataluña. 2011) นามาปรับภาษาและสร้ างข้ อ
คาถามเพิ่มให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราประมาณค่า 6 ระดับ
จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งที่สุด (5 คะแนน) เกณฑ์ การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
กรณีเป็ นข้ อคาถามทางบวก ให้ คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริ งที่สุด ถึง ไม่จริ งเลย และกรณี
เป็ นข้ อคาถามทางลบ ให้ คะแนนจาก 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 จาก ไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ โดยมีข้อคาถาม
ทังหมดจ
้
านวน 7 ข้ อคาถาม มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.86 และมีค่า
น า้ หนัก องค์ ป ระกอบของข้ อค าถามรายข้ อ อยู่ ระหว่าง 0.59 – 0.87 การแปลความหมายคะแนน
พิจารณาจาก ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีเจตนาเชิ งพฤติกรรมสูงกว่าผู้ตอบ
แบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
ตัวอย่ ำง แบบวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม
ก. ฉันวางแผนที่จะศึกษาวิธีการใช้ E-Learning ก่อนลงมือใช้ จริ ง
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
ข. ฉันต้ องการใช้ E-Learning ให้ บอ่ ยขึ ้น
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
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แบบวัดกำรรั บรู้กำรควบคุมพฤติกรรม เป็ นแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั ประยุกต์มาจากแนวคิดการวัด
การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม ของไอเซ็น (Ajzen. 2006) ร่วมกับการศึกษาแบบวัด ของ ซิส และแฟง
(Shih; & Fang. 2004) แบบวัดของ ซู และ เซน (Chu; & Chen. 2015) นามาปรับภาษาและสร้ างข้ อคาถาม
เพิ่มให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราประมาณค่า 6 ระดับ จาก
ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งที่สดุ (5 คะแนน) เกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณีเป็ น
ข้ อ คาถามทางบวก ให้ คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริ งที่ สุด ถึง ไม่จริ งเลย และกรณี เป็ นข้ อ
คาถามทางลบ ให้ คะแนนจาก 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 จากไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ โดยมีข้อคาถามทังหมด
้
จานวน 6 ข้ อคาถาม มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.84 และมีค่าน ้าหนัก
องค์ ประกอบของข้ อคาถามรายข้ อ อยู่ระหว่าง 0.45 – 0.89 การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก
ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มี การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมมากกว่าผู้ตอบแบบ
วัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
ตัวอย่ ำง แบบวัดการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ก. การ Login เข้ าใช้ งาน E-learning เป็ นเรื่ องที่ทาได้ งา่ ย
..................... .....................
..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
ข. ฉันสามารถจัดหาอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ ที่ใช้ ในการเรี ยน E-learning ได้
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
แบบวัดเจตคติต่อกำรเรียนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นแบบวัดที่ ผู้วิจยั พัฒนาแบบวัดโดย
ประยุกต์ มาจากแนวคิดของไอเซ่น (Ajzen. 2006) ร่ วมกับการศึกษาแบบวัด ของ ซู และ เซน (Chu; &
Chen. 2015) และแบบวัด ของ ธี ระ กุ ล สวัส ดิ์ (2556) น ามาปรั บ ภาษาและสร้ างข้ อ ค าถามเพิ่ ม ให้
เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจยั ทาการวัดใน 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความรู้สกึ 2) ความคิดเชิงประเมิน
ค่า ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จ ริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งที่สุด
(5 คะแนน) เกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณี เป็ นข้ อคาถามทางบวก ให้ คะแนนจาก
5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริ งที่สดุ ถึง ไม่จริ งเลย และกรณี เป็ นข้ อคาถามทางลบ ให้ คะแนนจาก 0, 1,
2, 3, 4, และ 5 จากไม่ จริ งเลย ถึง จริ งที่สุด โดยมี ข้อคาถามทังหมดจ
้
านวน 11 ข้ อค าถาม มี ค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.92 และมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามราย
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ข้ อ อยู่ระหว่าง 0.64 – 0.87 การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวม
มากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีเจตคติตอ่ การเรี ยนทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์สงู กว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
ตัวอย่ ำง แบบวัดเจตคติตอ่ การเรี ยนทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ควำมรู้สึก
ก. ฉันรู้สกึ ดี กับการได้ เรี ยนผ่านทาง E-learning
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
ควำมคิดเชิงประเมินค่ ำ
ข. การใช้ E-learning เป็ นสิง่ ที่สาคัญต่อการเรี ยนของฉัน
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
แบบวัดกำรคล้ อยตำมกลุ่มอ้ ำงอิง: การวัดการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัด
ขึ ้นจากทฤษฎีการกระทาตามแผน ของไอเซ็น (Ajzen. 2006) ร่วมกับการศึกษาแบบวัดของ ธีระ กุลสวัสดิ์
(2556) น ามาปรั บ ภาษาและสร้ างข้ อค าถามเพิ่ ม ให้ เหมาะสมกับ บริ บ ทของงานวิ จัย ท าการวัดใน
2 องค์ ประกอบ ได้ แก่ 1) การคล้ อยตามอาจารย์ 2) การคล้ อยตามเพื่อน ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบ
มาตราประมาณค่า 6 ระดับ จาก จริ งที่สุด (0 คะแนน) ถึง ไม่จริ งเลย (5 คะแนน) เกณฑ์ การให้ คะแนน
แบ่ งออกเป็ น 2 ลักษณะ คื อ กรณี เป็ นข้ อ ค าถามทางบวก ให้ ค ะแนนจาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก
จริ งที่สดุ ถึง ไม่จริ งเลย และกรณี เป็ นข้ อคาถามทางลบ ให้ คะแนนจาก 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 จาก ไม่จริ ง
เลย ถึง จริ งที่สดุ โดยมีข้อคาถามทังหมดจ
้
านวน 11 ข้ อคาถาม มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบ
วัดทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.90 และมี ค่านา้ หนักองค์ ประกอบของข้ อคาถามรายข้ อ อยู่ระหว่าง 0.65 – 0.89
การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก ผู้ต อบแบบวัด ที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับ
อิทธิ พลหรื อคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงมากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
ตัวอย่ ำง แบบวัดการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
กำรคล้ อยตำมอำจำรย์
ก. ฉันเรี ยนผ่านทาง E-learning ตามคาแนะนาของอาจารย์ผ้ สู อน
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
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กำรคล้ อยตำมเพื่อน
ข. ฉันเรี ยนผ่านทาง E-learning ตามคาแนะนาของเพื่อน
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
แบบวัดกำรควบคุมตน เป็ นแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั ประยุกต์มาจากแบบวัดการควบคุมตนของคิม
และคนอื่นๆ (Kim; et al. 2017) ร่วมกับการศึกษาแบบวัด ของเอ็นกิน (Engin. 2017) และแบบวัดของ
นงนุช โรจนเลิศ (2553) นามาปรับภาษาและสร้ างข้ อคาถามเพิ่มให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย
ลัก ษณะข้ อค าถามเป็ น แบบมาตราประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่ จ ริ งเลย (0 คะแนน) ถึ งจริ งที่ สุด
(5 คะแนน) เกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณีเป็ นข้ อคาถามทางบวก ให้ คะแนนจาก
5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริ งที่สดุ ถึง ไม่จริ งเลย และกรณีเป็ นข้ อคาถามทางลบ ให้ คะแนนจาก 0, 1, 2,
3, 4 และ 5 จากไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ โดยมีข้อคาถามทังหมดจ
้
านวน 5 ข้ อคาถาม มีค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบวัดทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.83 และมี ค่ าน า้ หนัก องค์ ประกอบของข้ อ ค าถามรายข้ อ
อยู่ระหว่าง 0.76 – 0.89 การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมาก
แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการควบคุมตนมากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
ตัวอย่ ำง แบบวัดการควบคุมตน
ก. ฉันสังเกตตนเองในการใช้ เวลาเรี ยนผ่านทาง E-learning ในแต่ละวัน
..................... .....................
..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
ข. ฉันสามารถกากับตนเองให้ เรี ยนผ่านทาง E-learning ได้ อย่างต่อเนื่องจนจบเนื ้อหาบทเรี ยน
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
แบบวั ด แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ เป็ นแบบวัด ที่ ผ้ ู วิ จัย พัฒ นาแบบวัด ขึน้ จากแนวคิ ด ของ
แมคเคลแลนด์ (McCleland. 1961) ร่ วมกับ การศึกษาแบบวัดของ สาเภา สุภะ (2556) นามาปรั บ
ภาษาและสร้ างข้ อคาถามเพิ่มให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย ทาการวัดใน 3 องค์ ประกอบ ได้ แก่
1) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 2) ความต้ องการทราบข้ อมูลย้ อนกลับ และ 3) เป็ นผู้เปลี่ยนแปลง
พัฒนาอยู่เสมอ ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน)
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ถึง จริ งที่สุด (5 คะแนน) เกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณี เป็ นข้ อคาถามทางบวก
ให้ ค ะแนนจาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริ งที่ สุด ถึ ง ไม่ จ ริ งเลย และกรณี เป็ นข้ อ ค าถามทางลบ
ให้ คะแนนจาก 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 จากไม่จริ งเลย ถึง จริ งที่สดุ โดยมี ข้อคาถามทังหมดจ
้
านวน 11 ข้ อ
คาถาม มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.91 และมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
ของข้ อคาถามรายข้ อ อยู่ระหว่าง 0.59 – 0.82 การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก ผู้ตอบแบบวัด
ที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์มากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
ตัวอย่ ำง แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
ควำมรับผิดชอบต่ อกำรปฏิบัติงำน
ก. ฉันมุ่งมัน่ ทางานส่งอาจารย์ผา่ นทาง E-learning ได้ ด้วยตนเองมากกว่าให้ ผ้ อู ื่นทาให้
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
ควำมต้ องกำรข้ อมูลย้ อนกลับ
ข. ฉันต้ องการทราบผลการเรี ยนผ่านทาง E-learning ทุกครัง้ ที่มีการทดสอบ
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
เป็ นผู้เปลี่ยนแปลงพัฒนำอยู่เสมอ
ค. ฉันต้ องการเรี ยนรู้ เนื อ้ หาเพิ่ มเติ มจากการเรี ยนผ่ านทาง E-learning นอกเหนื อจากความรู้ ที่ ได้ จาก
ห้ องเรี ยน
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
แบบวั ด กำรสนั บ สนุ น ทำงสั งคม เป็ น แบบวัด ที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างข้ อค าถามจากการประมวล
เอกสารจากเกี่ ยวกั บการสนับสนุ นทางสังคม ของ จาคอบสัน (Jacobson. 1986) เป็ นแนวคิ ดหลัก
ประกอบกับการศึกษาแบบวัดของ เนติมา กมลเลิศ (2549) โดยสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับบริ บทของ
งานวิจัยในการวัดการรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคม จากอาจารย์ และเพื่อน ท าการวัดใน 3 องค์ ประกอบ
ได้ แก่ 1) การได้ รับการสนับสนุนด้ านอารมณ์ 2) การได้ รับการสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และ3) การได้ รับ
การสนับสนุนด้ านทรัพยากร ลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย
(0 คะแนน) ถึง จริ งที่สดุ (5 คะแนน) เกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณีเป็ นข้ อคาถาม
ทางบวก ให้ คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริ งที่สุด ถึง ไม่จริ งเลย และกรณี เป็ นข้ อคาถามทาง
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ลบ ให้ คะแนนจาก 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 จาก ไม่ จริ งเลย ถึ ง จริ งที่ สุด โดยมี ข้ อค าถามทัง้ หมดจ านวน
14 ข้ อ ค าถาม มี ค่ าความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบวัด ทั ง้ ฉบั บ เท่ า กั บ 0.93 และมี ค่ า น า้ หนั ก
องค์ ประกอบของข้ อคาถามรายข้ อ อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.81 การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก
ผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมาก แสดงว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่าผู้ตอบแบบวัด
ที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
ตัวอย่ ำง แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
กำรได้ รับกำรสนับสนุนทำงสังคมด้ ำนอำรมณ์
ก. อาจารย์ผ้ สู อนในรายวิชาจะคอยให้ กาลังใจฉันในการเข้ าไปเรี ยนรู้ผ่านทาง E-learning

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
กำรได้ รับกำรสนับสนุนด้ ำนข้ อมูลข่ ำวสำร
ข. อาจารย์ผ้ สู อนจะ upload เนื ้อหา วิชาเรี ยนผ่านทาง E-learning อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่เรี ยนวิชานั ้นๆ
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
กำรได้ รับกำรสนับสนุนด้ ำนทรัพยำกร
ค. เพื่อนจะให้ ยืมอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเรี ยนผ่านทาง E-learning หากฉันร้ องขอ

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
แบบวัดควำมรู้เกี่ยวกับกำรเรียนผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นแบบความรู้ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างข้ อ
ค าถามจากแนวคิ ด การจัด ระบบความรู้ ของ บลูม (Bloom. 1956) ร่ วมกับการศึ กษา แบบวัด ของ
สุรเชษฐ์ พิทยาพิบูลพงศ์ (2546) โดยสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัยในครัง้ นี ้ ลักษณะ
ของแบบวัดเป็ นแบบ ถูก -ผิด จ านวน 12 ข้ อ ค าถาม มี ค่าความเชื่ อมั่น (KR-20) ของแบบวัดทังฉบั
้ บ
เท่ า กั บ 0.63 ค่ า ความยากง่า ยอยู่ ระหว่ า ง 0.52 – 0.88 ค่ า อ านาจจ าแนกอยู่ ระหว่ า ง 0.36 – 0.81
การแปลผลโดยใช้ คะแนนรวมที่ได้ จากแบบวัดโดยพิจารณาจากผู้ที่ทาแบบวัดได้ คะแนนสูง ซึง่ แสดงว่ามี
ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าผู้ที่ทาแบบวัดที่ได้ คะแนนน้ อยกว่า
ตัวอย่ ำง แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
…………... (ก) Learning Management System (LMS) คื อ ระบบซอฟต์ แ วร์ ที่ ท าหน้ า ที่ บ ริ ห าร
จัดการเรี ยนการสอนผ่านเว็บไซต์
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…………... (ข) การเรี ยนผ่านทาง E-learning เป็ นการเรี ยนทางไกลอย่างหนึ่งที่พฒ
ั นามาจากการ
เรี ยนบนเว็บ (Web-Based Learning)
1.3 กำรหำคุณภำพเครื่องมือ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดวิธีการสร้ างและตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือวัด
แต่ละฉบับดังนี ้ รายละเอียดดังนี ้
1) ผู้วิจยั ศึกษาทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามากาหนดเป็ นตัวแปร และนาข้ อมูลมา
ประกอบการสร้ างข้ อคาถาม โดยในการสร้ างข้ อคาถาม ผู้วิจัยสร้ างขึ ้นเอง บางแบบวัดมีการประยุกต์
จากแบบวัดของนักวิจัยที่ได้ ดาเนินการวิจยั มาแล้ วทังในและต่
้
างประเทศ โดยสร้ างข้ อคาถามทุกแบบ
วัดบนพื ้นฐานที่ตรงกับบริ บทของการวิจยั
2) การตรวจสอบความตรงตามเนื อ้ หา (Content validity) โดยน าแบบวัดให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ
จานวน 5 คน (รายนามผู้เชี่ ยวชาญแสดงในภาคผนวก ก) ประกอบด้ วย ผู้เชี่ ยวชาญด้ านพฤติกรรม
จานวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ 2 ท่าน ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการวัดและ
ประเมิ น ผล 1 ท่ า น เป็ นผู้ต รวจสอบการใช้ ภ าษา ความถูก ต้ อ ง ความครอบคลุม ของข้ อ ค าถาม
ตามนิยามปฏิบตั ิการของ แต่ละตัวแปร หลังจากผู้เชี่ยวชาญได้ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาแล้ ว และ
ให้ ความเห็น ข้ อเสนอแนะ รวมทัง้ แนวทางการปรั บแก้ ข้อ คาถามให้ มีความสมบูรณ์ ตรงตามนิยาม
ปฏิ บัติ การของตัวแปรมากยิ่งขึน้ เรี ย บร้ อยแล้ ว ผู้วิ จัย จึงน าแบบวัด มาหาค่า ดัช นีค วามสอดคล้ อ ง
(Index of item-objective congruence: IOC) แล้ วคัดเลือกข้ อคาถามที่มีคา่ IOC เท่ากับหรื อมากกว่า
0.50 (อรพินทร์ ชูชม. 2545) โดยพบว่าแบบวัดที่ใช้ ในการศึกษามีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.60–1.00 และ
ทาการรวบรวมประเด็นข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ แนวการปรับแก้ จากผู้เชี่ยวชาญ มาทาการปรับแก้ ข้อ
คาถามของแต่ละแบบวัดให้ มีความสมบูรณ์
3) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ กับ นิสิตที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับ
กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 40 คน จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ดังนี ้
3.1) แบบทดสอบความรู้ เกี่ ยวกับ การเรี ยนผ่า นสื่อ อิ เล็กทรอนิก ส์ วิเคราะห์ ห าค่า
ความยากง่ายโดยหาสัดส่วนระหว่างจานวนผู้ที่ตอบถูกในแต่ละข้ อกับจานวนผู้ตอบทังหมด
้
และหาค่า
ความเชื่อมัน่ แบบทดสอบโดยวิธีการของ คูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน จากสูตร KR-20
3.2) แบบสอบถาม พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เจตนาเชิงพฤติกรรม
เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม
แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ และการสนับ สนุน ทางสังคม ท าการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้ อ โดยการหา
ความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อคาถามรายข้ อ กับคะแนนรวมของแบบวัดแต่ละด้ าน โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั โดยจะเลือกเฉพาะที่มีความสัมพันธ์ กับคะแนนรวมเป็ นบวกและมี ค่าตังแต่
้
0.30 มาใช้ เป็ นข้ อคาถาม และหาค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้ องภายในของแบบวัดโดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Cronbach’s alpha coefficient) ซึง่ ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดที่ยอมรับได้ ต้องมี
ค่า 0.70 ขึ ้นไป (รายละเอียดตามภาคผนวก)
3.3) การหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง และความเที่ยงตรงเชิงจาแนก โดยผู้วิจัยใช้
การวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เกณฑ์ พิจ ารณาความกลมกลืน
ระหว่างโมเดลการวัดที่สร้ างขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ใช้ ดชั นีความกลมกลืนได้ แก่ ค่าไคสแควร์ ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ หรื อสัดส่วนไคสแควร์ ต่อค่าองศาความเป็ นอิสระมีคา่ ไม่เกิน 5 ซึง่ แสดงว่าโมเดลมี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ เป็ นอย่างดี นอกจากนันยั
้ งมี ดัชนีอื่ นที่ใช้ ร่วมในการพิจ ารณา
ได้ แก่ ค่า Comparative Fit index (CFI) มี ค่าเท่ากับหรื อ สูงกว่า 0.90 ค่า Tucker-Lewis Index (TLI)
มีค่าเท่ากับหรื อสูงกว่า 0.90 ค่า Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) มีค่าต่ากว่า
หรื อ เท่ากับ 0.08 ค่า Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) มีค่าต่ากว่าหรื อ เท่ากับ
0.10 ส าหรั บ เกณ ฑ์ ก ารพิ จ ารณาความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ าง พิ จ ารณ าจากค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
องค์ประกอบมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Kline. 2005) และค่าสัมประสิทธิ์ คะแนนมาตรฐานมี
ค่าไม่เกิน 1 (Schumacker; & Lomax. 2004) และค่าสัมประสิทธิ์ องค์ประกอบคะแนนมาตรฐานควร
สู ง กว่ า 0.30 (Tabachnick; & Fidell. 2007) ท าการตรวจสอบความตรงเชิ ง ลู่ เข้ า (Convergent
validity) ซึ่งแสดงถึ งข้ อ ค าถามหรื อ ตัวชี ว้ ัด ในเรื่ อ งเดี ยวกัน ควรมี ค วามแปรปรวนร่ ว มอธิ บ ายโดย
องค์ประกอบเดียวกันสูง โดยพิจารณาจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานที่มีตอ่ ตัวแปรแฝงเดียวกัน
(Average variance extracted: AVE) ที่สงู เกินกว่า 0.50 ขึ ้นไป แสดงว่ารูปแบบการวัดมีความตรงเชิง
ลูเ่ ข้ าดี และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง ซึ่งเป็ นค่าที่สะท้ อนว่าชุดของตัวแปรสังเกตได้
สามารถวัดตัวแปรแฝงที่เป็ นโครงสร้ างได้ ดีเพียงใด โดยค่าที่ได้ ควรไม่น้อยกว่า 0.70 จึงจะบ่งชี ว้ ่ามี
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างสูง (Hair; et al. 2010)
ผู้วิจยั ได้ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (Discriminant validity) ของแบบวัดพฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากแบบวัดมีมากกว่า 1 องค์ประกอบ และพบว่า องค์ประกอบทัง้
3 มีค่าความสัมพันธ์ อยูร่ ะหว่าง 0.86-0.95 และในแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม มี 3 องค์ประกอบ
มีความสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง 0.84–0.95 ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์ ที่สงู อาจเป็ นไปได้ ว่าไม่เหมาะที่จะนาตัว
แปรทังสองมาแยกองค์
้
ประกอบในการศึกษาครัง้ นี ้ จึงต้ องทดสอบด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ของแบบจ าลองการวัดที่แยกองค์ ประกอบกับแบบจาลองการวัดที่มี หนึ่งองค์ ประกอบ และ
เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ทงสองแบบจ
ั้
าลองภายหลังปรับให้ ได้ แบบจาลองการวัดที่ดีที่สดุ โดยผล
การทดสอบพบว่า แบบจาลองการวัด พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่มี 3 องค์ประกอบ
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ได้ แก่ การใช้ ประโยชน์จากการเรี ยน การมีปฏิสมั พันธ์ และเวลา/ความถี่ในการเรี ยนมีความกลมกลืน
กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ( 2 =175.66, df=62, RMSEA=0.071, GFI=0.98, CFI=0.99, NFI=0.98)
มีความกลมกลืนมากกว่าแบบจาลองการวัดแบบที่มีหนึง่ องค์ประกอบอย่างมีนยั สาคัญ ( 2 =332.99,
df=65, RMSEA=0.105, GFI=0.88, CFI=0.97, NFI=0.97; Δ 2 =157.33, Δdf = 3) และแบบจ าลอง
การวัดการสนับสนุนทางสังคมที่แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ การได้ รับการสนับสนุนด้ านอารมณ์ การ
ได้ รับการสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และการได้ รับการสนับสนุนด้ านทรัพยากร มี ความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ( 2 =209.97, df=71, RMSEA=0.074, GFI=0.92, CFI=0.98, NFI=0.97) มีความ
กลมกลืนมากกว่าแบบจาลองการวัดแบบที่มีหนึ่งองค์ประกอบอย่างมีนยั สาคัญ ( 2 =338.29, df=74,
RMSEA=0.100, GFI=0.97, CFI=0.97, NFI=0.96; Δ 2 =128.32, Δdf = 3) แสดงว่าแบบจ าลองการ
วัดทัง้ 2 ตัวแปรมีความเที่ยงตรงเชิงจาแนก นัน่ คือ ตัวแปรสังเกตของตัวแปรพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และการสนับสนุน ทางสังคมมี คุณภาพเพียงพอที่จ ะนาข้ อ มูลจากแบบวัดไปวิเคราะห์
ต่อไป โดยการหาค่าคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ แสดงรายละเอียดตามตาราง 4
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Factor analysis) ของแบบสอบถาม
จำนวน
ข้ อ
1. พฤติกรรมกำรเรียนผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- การใช้ ประโยชน์ จ ากการเรี ย นผ่า น
5
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- การมีปฏิสมั พันธ์ในการเรี ยนผ่านสื่อ
5
อิเล็กทรอนิกส์
- เวลา/ความถี่ ใ นการเรี ย นผ่ า นสื่ อ
3
อิเล็กทรอนิกส์
แบบวัด

Factor loading

Construct
reliability: CR

Average variance
extracted: AVE

0.69 – 0.81

0.87

0.59

0.43 – 0.88

0.87

0.58

0.80 – 0.85

0.87

0.69

 2 =175.66, df=62, P=0.000, RMSEA=0.071, GFI=0.98, CFI=0.99, NFI=0.98
2. เจตนำเชิงพฤติกรรม
- เจตนาเชิงพฤติกรรม

7

0.59 – 0.87

0.88

0.52

 2 =38.92, df=12, P=0.000, RMSEA=0.079, GFI=0.97, CFI=0.99, NFI=0.98
3. กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรม
- การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
6
0.45 – 0.89
0.87
 2 =15.77, df=5, P=0.01, RMSEA=0.077, GFI=0.99, CFI=0.99, NFI=0.99

0.55
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ตาราง 4 (ต่อ)
จำนวน
ข้ อ
4. เจตคติต่อกำรเรียนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ความคิดเชิงประเมินค่า
5
- ความรู้สกึ
4
แบบวัด

Factor loading

Construct
reliability: CR

Average variance
extracted: AVE

0.69 – 0.87
0.64 – 0.83

0.88
0.85

0.60
0.59

 2 =65.72, df=24, P=0.000, RMSEA=0.070, GFI=0.96, CFI=0.99, NFI=0.98
5. กำรคล้ อยตำมกลุ่มอ้ ำงอิง
- การคล้ อยตามอาจารย์

5

0.65 – 0.82

0.86

0.55

- การคล้ อยตามเพื่อน

6

0.72 – 0.89

0.92

0.64

 2 =110.00, df=34, P=0.000, RMSEA=0.079, GFI=0.95, CFI=0.98, NFI=0.97
6. กำรควบคุมตน
- การควบคุมตน
5
0.76 – 0.89
 2 =7.41, df=3, P=0.06, RMSEA=0.064, GFI=0.99, CFI=0.99, NFI=0.99
7. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
- ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั งิ าน
3
0.59 – 0.81
- ความต้ องการข้ อมูลย้ อนกลับ
4
0.69 – 0.77
- เป็ นผู้เปลี่ยนแปลงพัฒนาเอยู่เสมอ
4
0.70 – 0.82

0.92

0.70

0.77
0.83
0.86

0.53
0.55
0.60

 2 =129.96, df=41, P=0.000, RMSEA=0.078, GFI=0.94, CFI=0.98, NFI=0.97
8. กำรสนับสนุนทำงสังคม
- การได้ รับ การสนับ สนุน ทางสังคม
ด้ านอารมณ์
- การได้ รับการสนับสนุนด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร
- การได้ รับการสนับสนุนด้ าน
ทรัพยากร

5

0.52 – 0.79

0.84

0.53

5

0.43 – 0.78

0.83

0.50

4

0.61 – 0.81

0.82

0.50

 2 =209.97, df=71, P=0.000, RMSEA=0.074, GFI=0.92, CFI=0.98, NFI=0.97
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1.4 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตามขันตอน
้
ดังนี ้
1) ผู้วิจยั ดาเนินการขอหนังสือแนะนาตัว และจดหมายขออนุญาตเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อติดต่อขอความร่วมมือกับบุคลากร
ของแต่คณะในการเก็บข้ อมูล โดยการรวบรวมข้ อมูลผู้วิจัยจะทาการเก็บรวบรวมด้ วยตนเอง และผู้ช่วย
นักวิจยั ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจยั มาแล้ ว
2) นาหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่กองเลขานุการประจา
คณะ เพื่อประสานของความร่ วมมื อเก็ บรวบรวมข้ อ มูล แจกแบบสอบถาม และนัดหมาย วัน เวลา
ในการมารับแบบสอบถามกลับคือ รวมทังประสานงานเพื
้
่อหาผู้ประสานรวบรวมแบบสอบถามของแต่
ละคณะที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ในการติดต่อประสานงานการรวบรวมข้ อมูลของการวิจยั ครัง้ นี ้
1.5 กำรจัดกระทำข้ อมูลและวิเครำะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ของคาตอบในเครื่ อ งมื อ วัดแต่ละชุด และใช้ ข้อ มูลของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์ มาดาเนินการวิเคราะห์ หลังจากนันท
้ าการตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์การให้
คะแนนสาหรับเครื่ องมือแต่ละชุด และทาการตรวจสอบการกระจายของตัวแปรสังเกตว่ามีการกระจาย
เป็ นโค้ งปกติรายตัวแปรหรื อไม่ โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรูป หากตัวแปรสังเกตมีการกระจาย
ไม่เป็ นโค้ งปกติจะทาการแปลงข้ อมูลให้ มีการกระจายเป็ นโค้ งปกติก่อนนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับการวิจัยครัง้ นี ้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ตอน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามวิจยั ซึง่ มีแนวทางในการวิเคราะห์และวิธีการทางสถิติดงั นี ้
1) การวิเคราะห์ ข้อ มูล เบื อ้ งต้ น เป็ นการวิเคราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติ บ รรยาย เพื่ อ อธิ บ าย
ลัก ษณะของกลุ่ม ตัว อย่ า งและลัก ษณะของตัว แปรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย โดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป
รายละเอียดดังนี ้
1.1) วิเคราะห์ ข้ อ มูล ค่า สถิ ติ พื น้ ฐานของกลุ่ม ตัว อย่ า ง ด้ ว ยสถิ ติ บ รรยาย ได้ แ ก่
ค่าความถี่ ร้ อยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
1.2) วิเคราะห์ค่าสถิ ติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้
ค่าความโด่ง ของตัวแปรสังเกต ที่ใช้ ในการพัฒนาโมเดลเพื่อลักษณะการแจกแจงของตัวแปร และค่า
ความสัมพันธ์ รายตัวแปร จาแนกตามกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อ ทราบถึงลักษณะความสัมพันธ์ เบื ้องต้ นก่อ น
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามการวิจยั
2) การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบค าถามตามวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจั ย โดยใช้ โปรแกรม
สาเร็ จรูป การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลสาเหตุของเจตนาเชิงพฤติกรรมที่สง่ ผลต่อ
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พฤติ ก รรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิก ส์ ในภาพรวมที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึ ้นจากแนวคิ ดและงานวิจัย ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ ข้ อ มูล เชิ งประจัก ษ์ การทดสอบความมี นัย สาคัญ ของค่าอิ ทธิ พ ลทางตรง ค่าอิ ท ธิ พ ล
ทางอ้ อม และค่าอิ ทธิ พลรวม ของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ของ
นิสิตมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยแบ่งการประเมินโมเดลออกเป็ น 2 ขันตอน
้
คือ 1) การประเมิ นโดยภาพรวม
ผู้วิจยั เลือกใช้ สถิติและดัชนีบง่ ชี ้ความสอดคล้ องของโมเดล ตามแนวคิดของแฮร์ และคณะ (Hair; et.al.
2010) 2) การประเมินค่าพารามิเตอร์ ในโมเดล ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์มีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคา่ ไม่เกิน 1
กำรทดสอบควำมกลมกลืนของโมเดล
ส่ว นที่ 1 การตรวจสอบความกลมกลืน เชิ งสมบู ร ณ์ (Measure of Absolute Fit) เป็ น การ
ตรวจสอบความกลมกลืนของรู ปแบบความสัมพันธ์ ตามสมมติฐ านในการวิจัย โดยรวมทังรู้ ปแบบ
(Overall Model Fit) ค่าสถิ ติที่ ส าคัญ ที่ ใช้ ต รวจสอบความกลมกลืนของรู ป แบบความสัม พันธ์ ตาม
สมมติฐ านกับ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีจ านวน 5 ค่าโดยต้ อ งพิจ ารณาทัง้ 5 ค่าร่ วมกันว่าอยู่ในเกณฑ์ ที่
สามารถจะยอมรับได้ หรื อไม่ดงั รายละเอียดต่อไปนี ้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542)
1) ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square statistic) เป็ นค่าสถิติที่ทดสอบสมมติฐานว่าเมทริ กซ์
ความแปรปรวนร่ วมของประชากรแตกต่างจากเมริ กซ์ ความแปรปรวนร่ วมที่ประมาณค่าจากโมเดล
สมมุติฐ านหรื อไม่ถ้าค่าสถิ ติไคสแควร์ ไม่มีนัยสาคัญแสดงว่าเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมทังสองไม่
้
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติหมายความว่าโมเดลสมมติฐานมีกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
แต่เนื่องจากค่าสถิติไคสแควร์ ได้ รับผลกระทบได้ งา่ ยจากจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ ทาให้ ค่า
ไคสแควร์ มีโอกาสที่จะมี นยั สาคัญได้ ง่ายจากจานวนกลุ่มตัวอย่างและข้ อตกลงเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการ
แจกแจงปกติหลายตัวแปร (Multivariate Normality) การพิจารณาค่าไคสแควร์ ที่มีนยั สาคัญจึงไม่ได้
หมายความว่าโมเดลที่ทดสอบได้ ไม่มีความกลมกลืนเสมอไปและถ้ าค่าสถิติไคสแควร์ มีคา่ ต่ามากหรื อยิ่ง
เข้ าใกล้ ศูนย์มากเท่าใดแสดงว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีเกณฑ์
การพิจ ารณา 1) พิจารณาจากค่านัยสาคัญ ทางสถิติ (p-value) หากค่า p-value มี ค่ามากกว่า 0.05
แสดงว่าข้ อมูลโมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เพราะแสดงถึงการที่ข้อมูลโมเดลลิสเรล
แตกต่างจากข้ อมูลเชิงประจักษ์ อย่างไม่มีนยั สาคัญ 2) พิจารณาจากจานวนเท่าของค่าสถิติไคสแควร์
ต่อ ค่าองศาอิ สระหากค่าสถิ ติไคสแควร์ มี ค่าน้ อ ยกว่า 5 เท่า ของค่าองศาอิ สระ (Kline.2005) ถื อได้ ว่า
ข้ อมูลโมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
2) ดั ช นี วัด ระดั บ ความกลมกลื น GFI (Goodness–of–Fit Index) พั ฒ นาขึ น้ เพื่ อ ใช้
ประโยชน์จากค่าไคสแควร์ ในการเปรี ยบเทียบระดับความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของ
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โมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลซึ่งดัชนี GFI เป็ นอัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟั งก์ ชันความกลมกลืน
จากโมเดลก่อนปรับและหลังปรับโมเดลกับฟั งก์ชันความกลมกลืนก่อนปรับโมเดลโดยจะมีคา่ ตังแต่
้ 0
(Poor Fit) ถึ ง 1.00 (Perfect Fit) โดยที่ ค่า ที่ เข้ า ใกล้ 1 สูง จะบ่ ง บอกว่า โมเดลมี ค วามกลมกลืน สูง
เกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีที่เกิน 0.9 เป็ นค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนสูง (better fit)
กล่าวคือโมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (Hair; et al. 2010)
3) ค่ าประมาณความคลาดเคลื่ อ นของรากก าลังสองเฉลี่ ย (Root Mean Squared of
Approximation: RMSEA) บ่งถึ งความไม่ กลมกลืนระหว่างโมเดลกับเมริ กซ์ ความแปรปรวนร่ วมของ
ประชากรซึ่งค่า RMSEA ที่มีความกลมกลืนสนิท (close fit) คือค่า RMSEA ที่น้อยกว่า .05 มี เกณฑ์การ
พิจารณาค่า RMSEA ควรมี ค่าน้ อยกว่า 0.08 เป็ นค่าที่ยอมรับได้ และค่าดังกล่าวเมื่อผ่านการทดสอบ
Closeness of Fit แล้ วควรจะไม่ มี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ที่ .01 ทังนี
้ ค้ ่า RMSEA ที่ไม่ เกิ น 0.10 แสดงว่ามี
ความกลมกลืนดีถ้าไม่เกิ น 0.05 แสดงว่ามี ความกลมกลืนดีมากและถ้ ามี ความกลมกลืนอย่างเด่นชัด
(Outstanding fit) ต้ องมีคา่ ไม่เกิน 0.01
4) ดัชนีรากของกาลังสองเฉลีย่ ของเศษที่เหลือ RMR (Root Mean Squared Residuals)
เป็ นดัชนีที่ใช้ เปรี ยบเทียบระดับความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของโมเดลสองโมเดลเฉพาะกรณีที่
เป็ นการเปรี ยบเทียบโดยใช้ ข้อมูลชุดเดียวกันดัชนี RMR จะบอกขนาดของเศษที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการ
เปรี ยบเทียบระดับความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และจะใช้ ได้ ดีเมื่อตัวแปร
ภายนอกและตัวแปรสังเกตได้ เป็ นตัวแปรมาตรฐาน (Standardized RMR) มีเกณฑ์ การพิจ ารณาค่า
ดัชนี RMR ควรมีค่าน้ อยกว่า 0.05 เป็ นค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่า โมเดลมี ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์ สงู
5) ดัชนี SRMR (Standard Root Mean Squared Residual) เป็ นค่าเฉลีย่ ของค่าที่เหลือ
ที่อยูใ่ นรูปของคะแนนมาตรฐานโดยจะแปรค่าอยู่ในช่วง 0-1 มีเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนี SRMR ควร
มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 เป็ นค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ สงู
ส่วนที่ 2 การวัดความกลมกลืนเชิงเปรี ยบเทียบ(Incremental Fit Measure or Comparative
Fit Index) เป็ นดัชนีที่ใช้ เปรี ยบเทียบโมเดลการวิจัย (Purposed Model) ว่ามี ความกลมกลืนสูงกว่า
โมเดลอิสระ (Null Model) มากน้ อยเพียงใดดัชนีในกลุม่ นี ้ ได้ แก่
1) ค่าดัชนีความสอดคล้ อ งแบบค่าการกระจายปกติ (Normed Fit Index:NFI) เป็ นค่า
อัตราส่วนระหว่างค่าส่วนต่างระหว่างค่าไคสแควร์ ของแบบจาลองจากข้ อ มูลเชิงประจักษ์ กับค่าไคส
แควร์ ของแบบจาลองสมมติฐาน (Null Model) กับค่าไคสแควร์ ของแบบจาลองสมมติฐาน โดยค่าที่
คานวณได้ จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 มีเกณฑ์การพิจารณาค่า NFI ที่เข้ าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลลิสเรลมี
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ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ มากกว่าแบบจาลองสมมติฐ านและ ค่า NFI ที่มี ค่าเกิ น 0.90
แสดงว่าโมเดลลิสเรลมีความกลมกลืนดี
2) ค่าดัชนีความสอดคล้ องแบบค่าการกระจายไม่ปกติ (Non-normed Fit Index: NNFI)
เป็ นดัชนีที่ปรับวิธีการคานวณจากแนวคิดการหาค่า NFI มาด้ วยการนาค่าองศาอิสระมาประกอบการ
ค านวณค่ าที่ ค านวณได้ จ ะมี ค่า มากกว่า 0 มี เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาค่า NNFI ที่ เข้ า ใกล้ 1 แสดงว่า
แบบจ าลองที่ ส ร้ างขึ น้ มี ค วามกลมกลืน กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ม ากกว่า แบบจ าลองสมมติ ฐ าน
เช่นเดียวกับค่า NFI โดยค่าที่เกินกว่า 0.90 แสดงว่ามีความกลมกลืนดี
3) ค่าดัชนีความสอดคล้ องเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI)เป็ นดัชนีเชิ ง
เปรี ยบเทียบที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยเบนท์เลอร์ โดยปรับปรุงมาจากค่า NFI เช่นเดียวกันแต่เหมาะสาหรับข้ อมูล
การกระจายของค่าไค-สแควร์ ที่ไม่มีคา่ กลาง (Noncentral chi-square distribution) ที่มีคา่ อยูร่ ะหว่าง
0–1 ยิ่งค่าเข้ าใกล้ 1 ก็ ยิ่ งแสดงว่าโมเดลการวิ จัย มี ความกลมกลืน ดีก ว่า โมเดลอิ ส ระ มี เกณฑ์ การ
พิจารณาค่าดัชนีที่เกิน 0.90 เป็ นค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าแบบจาลองการวิจยั ที่สร้ างขึ ้นมีความกลมกลืน
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มากกว่าแบบจาลองสมมติฐาน
ส่วนที่ 3 การวัดความประหยัดของโมเดล (Parsimonious Fit Measure) ซึง่ เป็ นการวัดระดับ
ความกลมกลืนของโมเดลกับจานวนเส้ นทางที่โมเดลต้ องการน้ อยที่สดุ ภายใต้ ระดับความกลมกลืน (Level
of Fit) ดังกล่าวโดยที่มีความประหยัดจะเป็ นโมเดลที่มีจ านวนเส้ นทางน้ อยที่สุดในขณะที่ อ านาจการ
อธิ บายปรากฏการณ์ ดังกล่าวของตัวแปรอิ สระไม่เปลี่ยนแปลงภาวะจานวนเส้ นทางที่ มากเกิ นความ
จาเป็ น (Overfitting) จึงเป็ นการแสดงว่าโมเดลการวิจัยมี จานวนเส้ นทางที่มากเกิ นไปซึ่งในทางปฏิบัติ
Parsimonious Fit Measure จะเหมือนกับ Adjusted R2 ในการวิเคราะห์การถดถอยแต่อย่างไรก็ตามหาก
มีสถิติทดสอบที่หาได้ จากการวัดครัง้ นี ้ก็ควรใช้ ความรู้ สกึ และวิจารณญาณของผู้วิจัยในการตัดสินใจว่า
จานวนเส้ นทางเท่าไรจึงจะเพียงพอในการอธิ บายและถูกต้ องตามหลักความเป็ นจริ งสถิติที่ใช้ วัดความ
ประหยัดของโมเดลได้ แก่
1) ดัชนี AGFI (Adjusted Goodness–of–Fit Index) เป็ นการนาเอาดัชนี GFI มาปรับแก้
โดยคานึงถึงขนาดของชันความเป็
้
นอิสระที่รวมทังจ
้ านวนตัวแปรและขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเกณฑ์การ
พิจารณาค่าดัชนีที่เกิน 0.90 เป็ นค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าโมเดลมีความประหยัด
2) ดั ช นี PFI (Parsimonious Fit Index) เป็ น ก า ร น า เอ า ดั ช นี NFI ม า ป รั บ แ ก้
(Modification) โดยการนาเอาชัน้ ความเป็ นอิสระมาคานวณด้ วย มีเกณฑ์การพิจารณาดัชนีPFIที่ดีควร
มี ค่าสูงและใช้ สาหรั บเปรี ยบเทียบโมเดลการวิจัยหลายๆ โมเดลกับโมเดลทางเลือก (Alternative Model)
หรื อเปรี ยบเทียบโมเดลสมมติฐานก่อนและหลังการตบแต่ง
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กำรรำยงำนดัชนีควำมกลมกลืน
แฮร์ และคณะ (Hair; et al. 2010) ได้ แนะนาเกี่ยวกับการรายงานดัชนีความกลมกลืนว่าควร
รายงานดัชนีตา่ งๆที่ชี ้วัดความกลมกลืนของข้ อมูลที่โมเดลสร้ างขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ประมาณ 3 ถึง
4 ดัช นีก็เพียงพอเพื่อพิจารณาว่าข้ อมูลที่โมเดลสร้ างขึ ้นกับข้ อ มูลเชิ งประจักษ์ มีความสอดคล้ อ งกัน
หรื อ ไม่ โดยต้ อ งรายงานค่าไคสแควร์ และค่าองศาอิ สระ (Degree of Freedom) เป็ นหลักพร้ อ มกับ
รายงานดั ช นี แ สดงความกลมกลื น อย่ า งสั ม บู ร ณ์ (Absolute Fix Index) ซึ่ ง ที่ ใ ช้ กั น โดยทั่ ว ไป
ประกอบด้ วยค่าไคสแควร์ ค่า GFI ค่า AGFI ค่า RMR ค่า SRMR ค่า RMSEA และดัช นี แสดงความ
กลมกลื น ส่ ว นเพิ่ ม หรื อ ดั ช นี แ สดงความกลมกลื น เชิ ง เปรี ย บเที ย บ (Incremental Fix Index or
Comparative Fit Index) อย่างน้ อยกลุม่ ละ 1 ดัชนี ซึง่ ที่ใช้ กันโดยทัว่ ไปประกอบด้ วยค่า NFI ค่า NNFI
ค่า CFI ในงานวิจัยนี ้ผู้วิจยั กาหนดดัชนีชี ้วัดความกลมกลืนอย่างน้ อย 5 ดัชนีประกอบด้ วยค่าไคสแควร์
พร้ อมค่าองศาอิสระค่า GFI ค่า RMSEA ค่า NNFI ค่า CFI ทังนี
้ ้จะพิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ปรับโมเดล และการวิเคราะห์ผลอีกครัง้ หากผู้วิจัยจาเป็ นต้ องปรับโมเดลจะดาเนินการบนพื ้นฐานของ
ทฤษฎีและงานวิจัยเป็ นหลักโดยมีการดาเนินการคือการพิจารณารายงานดัชนีปรับแก้ (Modification
Index) ซึง่ รายงานให้ ผ้ วู ิจยั ทราบเกี่ยวกับการเพิ่มการประมาณค่าพารามิเตอร์ ตวั ใด หรื อการพิจารณา
ว่าควรตัดพารามิเตอร์ บางตัวออกไปเพื่อให้ โมเดลมีความกลมกลืนมากขึ ้นพร้ อมทังอาจพิ
้
จารณาความ
สมเหตุสมผลทางทฤษฎีที่ใช้ เป็ นพื ้นฐานของงานวิจยั นี ้ประกอบกัน ก่อนที่ผ้ วู ิจยั นาโมเดลไปอธิบายเพื่อ
แปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

กำรวิจัยในระยะที่ 2 ประสิทธิผลของโปรแกรมส่ งเสริ มคุ ณลั กษณะทำงจิต ที่มีต่อ
พฤติกรรมเรี ยนผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตระดับปริ ญญำตรี
การวิ จั ย ในระยะที่ 2 นี ้ ใช้ รู ป แบบการวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
ประสิทธิ ผลของโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิต ที่มีตอ่ พฤติกรรมเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ของ
นิสิตระดับปริ ญญาตรี และเพื่อเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่ ทดลองที่ใช้ โปรแกรม และกลุม่ ควบคุม โดยมีขนตอนการ
ั้
วิจยั ดังต่อไปนี ้
2.1 กำรกำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง: ประชากร คือ นิสิตระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 3 ของมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ จากคณะที่มีคะแนนเฉลีย่ โดยรวมของพฤติกรรมการเรี ยนทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ น
ระดับต่าในช่วงเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงไป พบว่ามี จานวน 2 คณะ ซึ่งเป็ นผลที่ได้ จากงานวิจัยระยะที่ 1
และทาการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบสองขันตอน
้
(Two-Stage Sampling) ดังนี ้

133
ขัน้ ที่ 1 ท าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการเลือ กคณะมี
คะแนนพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับต่าในช่วงเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 จานวน 1 คณะ
ขัน้ ที่ 2 ท าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 1 สาขาวิช าเข้ ากลุ่ม
ทดลอง และสุ่มอี ก 1 สาขาวิชาเข้ ากลุม่ ควบคุม โดยเลือกนิสิตที่สมัครใจเข้ าร่ วมโปรแกรมจากทัง้ 2
สาขาวิชาๆ ละ 40 คน รวมกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
80 คน
2.2 กำรสร้ ำงและหำคุณภำพเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยในระยะที่ 2 แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดตัว
แปรและเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวัดตัวแปร เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดตัวแปรในการวิจัยระยะที่ 2 นี ้
ประกอบด้ วย
1) แบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2) แบบวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม
3) แบบวัดการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
4) แบบวัดตัวแปรเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
5) แบบวัดการควบคุมตน
6) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
7) แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
8) แบบทดสอบตัวแปรความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรทดลอง
ลักษณะของเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง เป็ นโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ ้นโดยประยุกต์ จากงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง (จิ นตวีร์
(มั่นสกุล) คล้ ายสังข์. 2555; ธี ภากรณ์ นฤมาณนลินี. 2553; จินตนา ตันสุวรรณนนท์. 2550; วราภรณ์
ชัยวัฒน์ . 2550; โสภา มะเครื อสี. 2537; ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์ . 2552) โดยมีรายละเอียดขันตอนในการ
้
สร้ างและการหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลองดังต่อไปนี ้
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ขัน้ ตอนในกำรสร้ ำงเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรทดลอง
ขันที
้ ่ 1 ขันศึ
้ กษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจยั นาข้ อมูลเบื ้องต้ นจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง มากาหนดตัวแปรเป้าหมายที่
ต้ องการพัฒนา โดยใช้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคมเป็ นทฤษฎีหลักในการสร้ างโปรแกรม และใช้
แนวคิดในการพัฒนาประกอบด้ วย 1)แนวคิดการควบคุมตนเอง 2)แนวคิดการรับรู้ ความสามารถของ
ตนเอง 3) แนวคิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ 4) แนวคิดการส่งเสริ ม
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แนวคิดที่ 1 กำรควบคุมตนเอง
ในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมได้ ใช้ เทคนิคการเตือ นตนเอง ซึ่งเป็ นเทคนิคที่ใช้ ในการ
พัฒ นาทักษะการควบคุมตนเองในการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (โสภา มะเครื อ สี. 2537; ชัยชนะ
มิตรสัมพันธ์ . 2552; จินตนา ตันสุวรรณนนท์. 2550) โดยมีขนตอน
ั้
4 ระยะ ดังนี ้
1) กำรตัง้ เป้ ำหมำย คือ การกาหนดพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใน
โปรแกรมจะใช้ ให้ มีการกาหนดเป้าหมายเกี่ยวกับ การเข้ าเรี ยนบทเรี ยนออนไลน์ การหาความรู้เพิ่มเติม
จากบทเรี ยน การเข้ าแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดยการโพสต์ แชร์ ข้อ มูล และการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
บทเรี ยนออนไลน์ ของตนเองเมื่อต้ นสัปดาห์
2) สั งเกตและบันทึกพฤติกรรม โดยผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมจะบันทึกพฤติกรรมลงบน
“แบบบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ” โดยจะบันทึกถึงจานวนครัง้ และเวลาที่ใช้ ใน
การเรี ยนบทเรี ยนออนไลน์ เวลา จานวนครัง้ และเวลาที่หาข้ อมูลเพิ่มจากบทเรี ยนออนไลน์ จานวนครัง้
ในการโพสต์แชร์ ข้อมูลแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในระบบ และคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
บทเรี ยนออนไลน์
3) กำรประเมิน ตนเอง ผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมจะประเมิ น พฤติ กรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองแต่ละสัปดาห์วา่ บรรลุตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เมื่ อต้ นสัปดาห์หรื อไม่ ทังนี
้ ้ข้ อมูล
ที่ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมได้ สงั เกตและบันทึกด้ วยตนเอง จะถูกนามาเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับที่จะส่งผลต่อการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผู้ฝึกด้ วย
4) กำรให้ กำรเสริ มแรงตนเอง ถ้ าผู้เข้ าร่วมโปรแกรมสามารถแสดงพฤติกรรมได้ ตาม
เป้าหมาย ก็จะให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโปรแกรมได้ ทาการเสริ มแรงตนเองเพื่อช่วยเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้
มีเพิ่มมากขึ ้น
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แนวคิดที่ 1 ถูกนามาใช้ ในการพัฒนาตัวแปรคุณลักษณะทางจิต คือ
- การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
- การควบคุมตน
แนวคิดที่ 2 กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง
เพือ่ ให้ กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ ความสามารถของตนเองในการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้ แนวคิ ด การสร้ างการรั บ รู้ ความสามารถตนเองของแบนดู ร า (Bandura. 1986; วราภรณ์
ชัยวัฒน์. 2550) โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี ้
1) ประสบกำรณ์ ท่ ีประสบควำมสำเร็จ ซึง่ แบนดูรา เชื่อว่าเป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ที่สดุ ในการพัฒนาการรับรู้ ความสามารถของตนเอง เนื่องจากเป็ นประสบการณ์ โดยตรง ความสาเร็ จ
ทาให้ เพิ่มความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชื่ อว่าเขาสามารถจะทาได้ ดังนันในโปรแกรมจึ
้
งจัดให้
กลุ่ม ตัวอย่า งได้ รับ ประสบการณ์ โดยตรงจากการฝึ ก ทัก ษะการเรี ย นผ่า นสื่ อ อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยมี
กิจกรรมประกอบด้ วย ฝึ กการเข้ าเรี ยนรู้บทเรี ยนออนไลน์ด้วยตนเอง และถ่ายทอดความรู้ ผ่านการตัด
ต่อคลิปวิดีโอ การศึกษาหาข้ อมูลเพิ่มเติมหลังจากการเข้ าเรี ยนบทเรี ยนออนไลน์ การแชร์ แลกเปลี่ยน
ข้ อมูลที่มีประโยชน์ การส่งงานและการเข้ าทาแบบทดสอบหลังจากเข้ าเรี ยนในระบบออนไลน์ โดยให้ มี
การลงมือปฏิบตั ิจริ งทังรายบุ
้
คคลและรายกลุม่
2) กำรใช้ ตัวแบบ โดยการใช้ ตวั แบบที่เป็ นบุคคล จะทาให้ กลุ่มตัวอย่างเห็นตัวแบบที่
ประสบความสาเร็ จการจากแสดงพฤติกรรม โดยให้ เห็นตัวอย่างจากผู้ฝึกที่เรี ยนบทเรี ยนออนไลน์แล้ ว
ทาคะแนนสอบได้ สงู สุด และผู้ฝึกที่ได้ แชร์ แลกเปลี่ยนความรู้ โดยการโพสต์ข้อมูลแล้ วได้ การกดถูกใจ
รวมแล้ วมากที่สุด และให้ ผ้ ฝู ึ กตัวอย่างได้ แชร์ แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการเรี ยนรู้ หรื อ ค้ นหาข้ อ มูลแก่ผ้ รู ่ วม
กิจกรรม ซึง่ จะทาให้ กลุม่ ตัวอย่างรู้ สกึ ว่าเขาก็สามารถประสบความสาเร็ จได้ ถ้าเขาพยายามจริ งและไม่
ย่อท้ อจนเกิดเป็ นแรงจูงใจภายในได้
3) กำรใช้ ค ำพูด ชั ก จูง โดยกิ จ กรรมประกอบด้ วย การให้ วิทยาการพูด ชี แ้ นะ การให้
กาลังใจด้ วยคาพูด การให้ ข้อมูลย้ อนกลับและการกล่าวชื่นชมในความสาเร็ จ ของการทากิจกรรมต่างๆ
ตามโปรแกรมส่งเสริ มพฤติกรรม
แนวคิดที่ 2 ถูกนามาใช้ ในการพัฒนาตัวแปรคุณลักษณะทางจิต คือ
- การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
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แนวคิดที่ 3 กำรเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อกำรเรียนผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่วมโปรแกรมมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เห็นถึงประโยชน์
และความสาคัญของการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนันในโปรแกรมส่
้
งเสริ มพฤติกรรมจึงมีการใช้
แนวคิ ด การเปลี่ย นแปลงเจตคติ ของแมคไกวร์ (McGure.1969; จิ น ตนา ตัน สุว รรณนนท์ . 2550)
โดยประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) กำรสร้ ำงควำมสนใจ โดยวิทยากรบรรยายให้ เห็นข้ อดี และประโยชน์ของการเรี ยน
ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ร่ วมกับ การดูวิดีทัศน์ “เทคโนโลยี E-learning นันดี
้ ยังไง แล้ วทาไมต้ องใช้ กัน ”
และใช้ การตังค
้ าถามถึงสิง่ ที่ได้ จากการชมวิดีทศั น์
2) กำรสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจ ในกิ จ กรรมจะสร้ างความเข้ าใจโดยให้ วิทยากรทบทวนถึ ง
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการตังค
้ าถามให้ ผ้ เู รี ยนทบทวนถึงการเข้ าทากิจกรรมใน
การเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมา ทังในรายวิ
้
ชาอื่ นและในรายวิชานี ้ ว่าเข้ าไปทากิ จกรรมอะไร
มาแล้ วบ้ างในระบบ และให้ ทาการเปรี ยบเทียบการใช้ งานระบบ Edmodo ที่ใช้ ในปั จจุบนั กับระบบอื่นที่
เคยใช้ มามีความแตกต่างกันอย่างไร แล้ วเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ฝู ึ กสามารถถามคาถามการเข้ าใช้ งานระบบหาก
มีข้อสงสัย เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นถึงประโยชน์ของการใช้ สื่ออิ เล็กทรอนิกส์มาช่วยในการเรี ยนจาก
ประสบการณ์จริ ง
3) กำรสร้ ำงกำรยอมรั บ โดยการให้ ผ้ ูฝึกได้ เข้ าร่ วมการทากิ จ กรรมกลุม่ และให้ เขียน
ประโยชน์ที่ได้ หากเรานาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์หรื อโปรแกรม Edmodo มาช่วยในการเรี ยนรู้ ของรายวิชา ให้
ได้ มากที่สดุ โดยให้ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพราะเมื่อมีการแสดงความคิดเห็นพร้ อมเพรี ยงกันภายใน
กลุม่ จะช่วยให้ บุคคลจดจาการเปลีย่ นเจตคติ และผลักดันให้ เกิดพฤติกรรมตามเจตคติที่เปลีย่ นไปด้ วย
4) กำรจดจ ำกำรเปลี่ ยนแปลงเจตคติ การเปลี่ย นแปลงเจตคติ จ ะคงทนได้ น านสัก
เท่าไหร่ ขึ ้นอยูก่ บั ความจาในเรื่ องราวเกี่ยวกับเจตคตินนๆ
ั ้ ดังนันในการฝึ
้
กวิทยากรต้ องทาการทบทวนถึง
ประโยชน์ ที่ได้ จากการนาสื่ออิ เล็กทรอนิกส์หรื อ โปรแกรม Edmodo มาช่วยในการเรี ยนรู้ ของรายวิช า
และทบทวนการเข้ าใช้ งานทีละขันตอนอี
้
กครัง้ เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ฝู ึ กได้ เห็นความสาคัญและนาพฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ได้ จริ งในการเรี ยนรู้ตอ่ ไป
5) กำรกระทำตำมกำรชักจูง เป็ นกระบวนการสุดท้ ายของการเปลี่ยนแปลงเจตคติ คือ
การแสดงพฤติกรรมเพื่อแสดงถึงการมีเจตคตินนๆ
ั ้ ดังนันเพื
้ ่อให้ เห็นถึงการแสดงพฤติกรรม ในโปรแกรม
จึงนาเทคนิคการควบคุมตนเอง ด้ วยวิธีการเตือนตนเองมาใช้ ในการส่งเสริ มพฤติกรรม เพื่อให้ มีความ
ชัดเจนของพฤติกรรมที่จะทาการปรับเปลีย่ น ตังแต่
้ การตังเป้
้ าหมาย การสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
ตนเอง และการเสริ มแรงตนเอง
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แนวคิดที่ 3 ถูกนามาใช้ ในการพัฒนาตัวแปรคุณลักษณะทางจิต คือ
- เจตคติเกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
แน วคิ ด ที่ 4 กำรส่ งเส ริ ม ควำม รู้ เกี่ ยวกั บ พ ฤติ กรรม กำรเรี ย น ผ่ ำน สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นสิ่งสาคัญที่ควรส่งเสริ มให้ กับผู้เรี ยน
ก่อนเริ่ มเรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมี พร้ อมสาหรับการเรี ยนรู้ (จินตวีร์ (มั่นสกุล) คล้ ายสังข์ . 2555; ธี ภากรณ์
นฤมาณนลินี. 2553) ดังนันในการจั
้
ดโปรแกรมส่งเสริ มพฤติกรรมครัง้ นี ้ จึงเริ่ มด้ วยการให้ ความรู้ กับ
ผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมก่อนเป็ นลาดับแรก โดยเริ่ มต้ นให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมโปรแกรมได้ เข้ าใจถึง ความหมายและ
ลักษณะสาคัญของพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมมีความรู้และ
เข้ าใจถึงส่วนประกอบที่สาคัญในการเข้ าเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทังในเรื
้ ่ องระบบบริ หารจัดการการ
เรี ย นผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Learning Management System: LMS) โดยใช้ เทคนิ ค การบรรยาย
ร่ วมกับการใช้ วิดีทัศน์ แนะนาความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับระบบ LMS และใช้ การตังค
้ าถามเพื่อ ทบทวน
ความรู้ ที่ ได้ รับ หลังจากท ากิ จกรรม นอกจากนี ย้ ังจัด กิ จ กรรมในลักษณะการเรี ย นรู้ แบบมี ส่วนร่ ว ม
(Active Participation) โดยวิทยากรจะเข้ าไปมี ส่วนร่ วมกับผู้เรี ยนในกระบวนค้ นหาความจริ ง หรื อ ที่
เรี ยกว่าผู้อ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาหน้ าที่จัดหาและจัดทรัพยากรการเรี ยนรู้
โดยการจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโปรแกรมได้ แบ่งกลุม่ เรี ยนรู้ วิธีการใช้ โปรแกรม Edmodo ซึ่งเป็ นระบบ
LMS รู ปแบบหนึ่ง ที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือหลักในการจัดกิจกรรมครัง้ นี ้ และให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโปรแกรมได้ เรี ย นรู้
วิธีการใช้ งานด้ วยตัวเอง จากวิดีทัศน์ “การเข้ า ใช้ งาน Edmodo เบื ้องต้ น” หลังจากนันให้
้ แต่ละกลุ่ม
ออกมาสาธิ ตวิธีการใช้ งานตามส่วนที่ได้ รับมอบหมาย โดยให้ แต่ละคนได้ ฝึกเรี ยนรู้ ตามจนสามารถ
จดจาวิธีการใช้ งาน จนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ งในการจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไป
แนวคิดที่ 4 ถูกนามาใช้ ในการพัฒนาตัวแปรคุณลักษณะทางจิต คือ
- ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ในการสร้ างโปรแกรมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ในครัง้ นี ้ ได้ นาเอาแนวคิดดังกล่าว
ข้ างต้ น มาเป็ นแนวทางสร้ างโปรแกรม ที่ใช้ เวลาในการทากิจกรรมทังสิ
้ ้น 720 นาที หรื อ 12 ชั่วโมง โดย
มีชื่อกิจกรรม แนวคิดที่ใช้ และสรุปวิธีดาเนินกิจกรรม ได้ ดงั นี ้
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ครัง้ ที่
ชื่อกิจกรรม
แนวคิดที่ใช้
1
รู้จกั การเรี ยนผ่านสื่อ การสร้ างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
(120 นาที) อิเล็กทรอนิกส์
เรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การสร้ างการรับรู้ -ประสบการณ์ที่
ความสามารถของ ประสบความสาเร็จ
ตนเอง
-การใช้ คาพูดชักจูง
2
การฝึ กปฏิบตั เิ พื่อ
(90 นาที) เพิม่ ประสบการณ์

การสร้ างการรับรู้ -ประสบการณ์ที่
ความสามารถของ ประสบความสาเร็จ
ตนเอง
-การใช้ คาพูดชักจูง
-การใช้ ตวั แบบ

3
E-learning สื่อ
(90 นาที) ส่งเสริมการเรี ยน

4
ปรับทัศนคติ ตังต้
้ น
(90นาที) เตือนตนเอง

5
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
(120 นาที)

การเปลี่ยนแปลง -การสร้ างความสนใจ
เจตคติตอ่ การเรี ยน
ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
-การสร้ างความเข้ าใจ

วิธีกำรดำเนินกิจกรรม
-การบรรยาย ดูวิดีทศั น์ ระบบ LMS
และการใช้ งาน Edmodo
-การตังค
้ าถาม
-การสาธิต
-การใช้ กิจกรรมกลุ่ม
-การฝึ กปฏิบตั ิ/การฝึ กทักษะการใช้ งาน
Edmodo
-การใช้ กิจกรรมกลุ่ม
- การชี ้แนะ
-การกล่าวชื่นชมในความสาเร็จ
-การฝึ กปฏิบตั ิ/การฝึ กทักษะการใช้ งาน
Edmodo
-การใช้ กิจกรรมกลุ่ม
- การชี ้แนะ
-การกล่าวชื่นชมในความสาเร็จ
-การแชร์ ประสบการณ์

-การบรรยาย ดูวิดีทศั น์ ““เทคโนโลยี Elearning นันดี
้ ยงั ไงแล้ วทาไมต้ องใช้ กนั ”
-การตังค
้ าถาม
-การตังค
้ าถาม
-การแชร์ ประสบการณ์การใช้ งานระบบ
E-learning
- เปรี ยบเทียบระบบ E-learning ที่เคย
ใช้ งาน
-การสร้ างการยอมรับ -การใช้ กิจกรรมกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง
-การจดจาการ
-การบรรยาย
เจตคติตอ่ การเรี ยน เปลี่ยนแปลงเจตคติ -การสาธิตการใช้ งาน Edmodo
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -การกระทาตามการชักจูง- การฝึ กเตือนตนเองเรี ยน
การควบคุมตนเอง
-การฝึ กเตือนตนเอง
-มอบหมายงานให้ ทาแบบบันทึกการ
เตือนตนเองเป็ นเวลา 3 สัปดาห์
การควบคุมตนเอง
-รายงานผลการเตือนตนเอง
-การรับผลการประเมินย้ อนกลับ
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ครัง้ ที่

ชื่อกิจกรรม

แนวคิดที่ใช้
การสร้ างการรับรู้ -ประสบการณ์ที่
ความสามารถของ ประสบความสาเร็จ
ตนเอง
-การใช้ คาพูดชักจูง

6
ปรับปรุงเพื่อ
(120 นาที) เปลีย่ นแปลง

การควบคุมตนเอง

7
นักเรี ยนออนไลน์
(90 นาที) ดีเด่น

การควบคุมตนเอง
การสร้ างการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง
- การใช้ ตวั แบบ

วิธีกำรดำเนินกิจกรรม
-การฝึ กปฏิบตั ิ/การฝึ กทักษะการใช้ งาน
Edmodo
-การใช้ กิจกรรมกลุ่ม
- การชี ้แนะ
-การกล่าวชื่นชมในความสาเร็จ
-รายงานผลการเตือนตนเอง
-การรับผลการประเมินย้ อนกลับ
-การใช้ Mind Map วิเคราะห์สาเหตุ
และหาแนวทางแก้ ปัญหาการเรี ยน Elearning
-การใช้ กิจกรรมกลุ่ม
-รายงานผลการเตือนตนเอง
-การรับผลการประเมินย้ อนกลับ
-การเสริ มแรง

กำรหำคุณภำพเครื่องมือ
ภายหลังจากสร้ างโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เสร็ จแล้ ว ได้ ดาเนินการปรับปรุ งคุณภาพเครื่ องมือทดลอง โดยให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิรวม 5 ท่าน
ตรวจแก้ ไข พร้ อมพิ จารณาความเหมาะสม ความสอดคล้ องเนื ้อหา วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินและ
รู ปแบบมาปรั บปรุ งแก้ ไขให้ สมบู รณ์ ขึน้ โดยมี ค่ าดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) ของแต่ ล ะกิ จ กรรม
อยูร่ ะหว่าง 0.06 -1.00 และนาแผนการจัดกิจกรรมมาบางส่วนไปทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่างขนาดเล็กที่มี
ลักษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างที่ทาการศึกษา โดยใช้ นิสิตปริ ญญาตรี จานวน 30 คน ทดสอบความ
เข้ าใจในเบื ้องต้ นและปรับปรุงแก้ ไขให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
2.3 แบบแผนกำรทดลอง
แบบแผนการทดลองในการวิ จั ย นี ้ คื อ การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง ที่ มี รู ป แบบการทดลองแบบ
Generalized block design โดยการสุ่มนิสิตทังหมดเข้
้
าไปในกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1
กลุม่ มีการวัดตัวแปรตาม 3 ครัง้ คือ วัดก่อนการทดลอง วัดหลังการทดลองสิ ้นสุดทันที และวัดหลังการ
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ทดลอง 4 สัปดาห์ โดยใช้ ตวั แปรแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์และการสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวแปรปฏิสมั พันธ์
เพื่อทดสอบว่าปั จจัยทัง้ 2 ซึ่งเป็ นตัวแปรจากการวิจัยระยะที่ 1 มีอิทธิ พลต่อการได้ รับโปรแกรมส่งเสริ ม
คุณลักษณะทางจิตของนิสติ หรื อไม่ ซึง่ สามารถแสดงแบบแผนการทดลองดังภาพประกอบ 17

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

สูง

ต่า

สูง

ต่า

กำรสนับสนุนทำงสังคม

สูง

ต่า

สูง

ต่า

ภาพประกอบ 17 แสดงแบบแผนการทดลองในการวิจยั ระยะที่ 2
2.4 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขันตอน
้
โดยแบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
1) ระยะเตรี ยมการก่อนการทดลอง ใช้ ระยะเวลา 2 สัปดาห์
1.1) ผู้วิจยั ทาหนังสือขออนุญาตจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ติดต่อประสานงาน
และขอความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัยที่เลือกไว้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทาวิจัย
และขอใช้ สถานที่ รวมทังด
้ าเนินการเพื่อขออนุญาตทาวิจยั ในมนุษย์
1.2) ติดต่อประสานงานกับอาจารย์หรื อผู้ประสานงานของคณะ เพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์
รายละเอียด ขันตอนในการท
้
าการวิจัย และขอความร่ วมมื อในการดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้ อมูล
1.3) ผู้วิจยั ร่วมกับอาจารย์หรื อผู้ประสานงานของคณะ คัดเลือกนิสติ นิสติ ตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ เพื่อเป็ นกลุม่ ตัวอย่างตามที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
1.4) จัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ตา่ งๆ
2) ระยะเวลาดาเนินการทดลอง ใช้ ระยะเวลา 3 เดือน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
2.1) ระยะเก็บข้ อมูลพื ้นฐาน ในระยะแรกผู้วิจัยแบ่งกลุม่ นิสิตตามระดับสูง -ต่าของ
แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ แ ละการสนั บ สนุ น ทางสัง คมทัง้ ในกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุ ม (แสดงดั ง
ภาพประกอบ 17) และทาการเก็ บรวบรวมข้ อ มูลตัวแปรตามกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะดาเนินก่อนการใช้
โปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นระยะเวลา 1
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สัป ดาห์ ตั ว แปรที่ ต้ องเก็ บ ข้ อ มู ล ในระยะนี ้ ประกอบด้ วย ตั ว แปรพฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เจตนาเชิงพฤติกรรม การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน เจตคติตอ่ การเรี ยน
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ความรู้ เกี่ ยวกับการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการ
สนับสนุนทางสังคม โดยระยะนี ้ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลทังในกลุ
้
ม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
2.2) ระยะเวลาด าเนิ น การทดลอง เป็ นระยะที่ ผ้ ู วิ จั ย ให้ นิ สิ ต ในกลุ่ม ทดลองใช้
โปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นระยะเวลา
7 สัปดาห์ โดยทากิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 90-120 นาที เป็ นเวลารวม 720 นาที ในวันจันทร์
เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จนถึง เดือนมีนาคม 2561 และทาการวัด
ตัว แปรครั ง้ ที่ 2 โดยตัวแปรที่ ท าการเก็ บ ข้ อ มูล ในระยะนี ไ้ ด้ แ ก่ ตัว แปรพฤติ กรรมการเรี ยนผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เจตนาเชิงพฤติกรรม การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน เจตคติตอ่ การเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระยะนี ้ผู้วิจัยเก็บข้ อมูล
ทังในกลุ
้
ม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
2.3) ระยะติดตามผล เป็ นระยะที่ให้ กลุม่ ตัวอย่างยุติการใช้ โปรแกรมการทดลอง และ
ทาการวัดข้ อมูลตัวแปรที่ต้องการศึกษา โดยวัดภายหลังจากยุติการใช้ โปรแกรมทดลองแล้ วเป็ นเวลา
4 สัปดาห์ ตัวแปรพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เจตนาเชิงพฤติกรรม การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม การควบคุมตน เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่าน
สื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ โดยระยะนีผ้ ้ ูวิจัยเก็บข้ อมูลทังในกลุ
้
่มทดลอง และกลุ่มควบคุม นอกจากการเก็ บ
ข้ อมูลตัวแปรดังกล่าวแล้ ว ยังทาแบบประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโปรแกรม และยังสัมภาษณ์
เกี่ยวกับผลของโปรแกรมเพื่อติดตามการปฏิบตั ิด้วยตนเองของกลุม่ ตัวอย่างในการนาไปปรับใช้ ตอ่ ไป
โดยการประเมินผลการทดลองสามารถสรุปได้ ตามตาราง 5 ดังนี ้
ตาราง 5 สรุ ปการทดสอบวัดผลการได้ โปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้ าร่วมโปรแกรมตามระยะเวลาการทดลอง
กลุ่มหลังกำรสุ่ม
กลุม่ ทดลอง A
กลุม่ ควบคุม

วัดผลก่ อนโปรแกรม
(T1)

โปรแกรมฝึ ก
(Treatment)

B1, IN1
PB1, CO1,,AT1, KN1,
B1, IN1
PB1, CO1,,AT1, KN1,

X
-

วัดผลหลังสิน้ สุด
โปรแกรมทันที (T3)

วัดผลหลังโปรแกรม
4 สัปดำห์ (T4)

B2, IN2
B3, IN3
PB2, CO2, ,AT2, KN2 PB3, CO3, ,AT3, KN3
B2, IN2
B3, IN3
PB2, CO2, ,AT2, KN2 PB3, CO3, ,AT3, KN3
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B1, B2, B3 = วัดตัวแปรพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ครัง้ ที่ 1, 2, 3
IN1, IN2, IN3 = วัดตัวแปรเจตนาเชิงพฤติกรรมครัง้ ที่ 1, 2, 3
PB1, PB2, PB3 = วัดตัวแปรการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมครัง้ ที่ 1, 2, 3
CO1, CO2, CO3 = วัดตัวแปรการควบคุมตนครัง้ ที่ 1, 2, 3
AT1, AT2, AT3 = วัดตัวแปรเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ครัง้ ที่ 1, 2, 3
KN1, KN2, KN3 = วัดตัวแปรความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ครัง้ ที่ 1, 2, 3
X = ได้ รั บ โปรแกรมการส่ งเสริ ม คุ ณ ลัก ษณะทางจิ ต ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
2.5 กำรพิทักษ์ สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ ำง
โดยในการวิจัยครัง้ นี ้ผู้วิจัยดาเนินทาหนังสืออธิบาย และขอความยินยอมในการเข้ าร่ วมงาน
วิจยั (ตามใบรับรองจริ ยธรรมการวิจยั หมายเลขรับรอง SWUEC/E-300/2559) แนะนากับกลุม่ ตัวอย่าง
พร้ อมทังชี
้ ้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจยั ให้ กลุม่ ตัวอย่างทราบ คายินยอมเข้ าร่วมการวิจัย
ขึ ้นอยูก่ ับความสมัครใจของกลุม่ ตัวอย่าง ข้ อมูลที่ได้ รับจากการวิจยั จะถูกนาเสนอในภาพรวม ไม่ร ะบุ
ชื่อ กลุม่ ตัวอย่าง และจะนาไปใช้ ประโยชน์ เฉพาะสาหรั บการวิจัยและงานวิช าการเท่านัน้ หากกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ยินดีเข้ าร่วมวิจยั สามารถยกเลิกได้ ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น
2.6 กำรจัดกระทำและกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ดังต่อไปนี ้
1) ข้ อมูลทัว่ ไปและลักษณะพื ้นฐานของตัวแปร วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้ แก่ ร้ อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสยั และค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
2) ตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นในการใช้ สถิติ Manova เกี่ยวกับ
2.1) การแจกแจงโค้ งปกติของข้ อมูล โดยใช้ ความเบ้ ความโด่ง สถิติ Shapiro-Wilk
2.2) การเท่ากันของเมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมของตัวแปรโดยใช้
สถิ ติ บ อกซ์ (Box’ M Test) ตรวจสอบความเท่ ากั น ของความแปรปรวนของตั ว แปรทุ ก ตัว ด้ วยวิ ธี
Levene’s Test
2.3) ความสัมพันธ์ ของตัวแปรตาม โดยใช้ ค่าสหสัมพันธ์ อย่างง่ายเพียร์ สนั (Pearson
Product-Moment Correlation)
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3) การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
3.1) วิ เคราะห์ ค วามแตกต่ างค่ าเฉลี่ ย ของคะแนนการรั บ รู้ การควบคุ ม พฤติ กรรม
การควบคุมตน เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองในช่วงวัดผล
หลังการทดลองทันที โดยใช้ สถิ ติ Three way Mancova และวิเคราะห์ ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองในช่วงวัดผลหลังการ
ทดลองทันที โดยใช้ สถิติ Three way Ancova เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1
3.2) วิเคราะห์ ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการรั บรู้ การควบคุมพฤติ กรรม การ
ควบคุมตน เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม ในช่วงวัดผลหลังการทดลองทันทีและหลังการทดลอง 4 สัปดาห์
โดยใช้ สถิติ Four way Repeated Measures เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2
3.3) วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการ
เรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมในช่วงวัดผลหลังการทดลองทันทีและ
หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ โดยใช้ สถิติ Four way Repeated Measures เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 3
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบเชิงสาเหตุ และประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะ
ทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ผู้วิจัยใช้ วิธีการศึกษา
เชิ งปริ มาณพหุวิธี (Multimethod) (Teddlie; & Tashakkori. 2003) เป็ นลักษณะการศึกษาที่ใช้ วิธีวิทยา
มากกว่าหนึง่ วิธีในการวิจยั แต่อยูบ่ นฐานกระบวนทัศน์เดียวกัน ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ ใช้ การศึกษาโดยใช้
วิธีวิทยา 2 วิธี ซึ่งอยู่บนฐานแนวคิดปฏิฐานนิยม (positivism) เช่นเดี ยวกัน โดยสามารถแบ่งการวิจัย
ออกเป็ น 2 ระยะ คื อ ระยะที่ 1 เป็ นการศึ ก ษาเชิ งสาเหตุ (Causal Research) เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบ
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของเจตนาเชิงพฤติกรรม ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของนิสิตมหาวิทยาลัย เมื่อค้ นพบตัวแปรสาเหตุที่มีความสาคัญต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ จะน ามาใช้ ในการวิ จัยระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการวิ จัยกึ่ งทดลอง (QuasiExperimental Research) เพื่ อทดสอบประสิทธิ ผลของโปรแกรมส่งเสริ มคุณ ลักษณะทางจิ ตที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี โดยผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1: การวิจยั เชิงสาเหตุ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2: การวิจยั กึ่งทดลอง

ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระยะที่ 1: การวิจัยเชิงสาเหตุ
การวิจัยระยะที่ 1 มีวตั ถุประสงค์ เพื่อทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของเจตนาเชิง
พฤติกรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับปริ ญญา ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั แบ่ง
การนาเสนอเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง ตอนที่ 2 : การวิเคราะห์
ตรวจสอบความสัมพันธ์ ของตัวแปร และตอนที่ 3 : การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐานการวิจัย โดยมี
รายละเอียดในแต่ละตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 : การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
การวิเคราะห์ ข้อมูลตอนที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง คือ นิสิตระดับ
ปริ ญ ญ าตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ที่ ก าลัง ศึ ก ษาระดั บ ชั น้ ปี ที่ 3 และชั น้ ปี ที่ 4
จากการเก็บข้ อมูล พบว่า มี ผ้ ตู อบแบบสอบถามและส่งคืนโดยสมบูรณ์ รวม 360 ฉบับ จากทังหมด
้
380 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 94.7 ซึง่ มีผลการวิเคราะห์แสดงรายละเอียดตามตาราง 6
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ตาราง 6 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้ อมูลทัว่ ไป

ชันปี
้ 3
ชันปี
้ 4
รวม
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

เพศ
- ชาย
86
23.9
85
- หญิง
102 28.3
87
กลุ่มสาขาวิชา
มนุษย์ ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ร้ อยละ 37.5
1. สังคมศาสตร์
43
11.9
42
2. ศิลปกรรมศาสตร์
21
5.8
18
3. ศึกษาศาสตร์
5
1.4
6
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ร้ อยละ 27.0
1. แพทยศาสตร์
15
4.2
13
2. พยาบาลศาสตร์
12
3.3
9
3. พละศึกษา
25
6.9
24
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ร้ อยละ 35.5
1. วิทยาศาสตร์
34
9.4
32
2. วิศวกรรมศาสตร์
26
7.2
20
3. เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์การเกษตร
7
1.9
8
รวม
188 52.2 172
ปั จจุบันเรียนโดยผ่ าน E-learnnig ระบบ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ระบบ)
- A-tutor
32
8.1
125
- Edmodo
66
16.7
56
- Moodle
54
13.7
62

23.6
24.2

171
189

47.5
52.5

11.7
5.0
1.7

85
39
11

23.6
10.8
3.1

3.6
2.5
6.7

28
21
49

7.8
5.8
13.6

8.9
5.6
2.2
47.8

66
46
15
360

18.3
12.8
4.2
100

31.6
14.2
15.7

157
122
116

39.7
30.9
29.4

จากตาราง 6 แสดงข้ อมูลทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง นิสิตระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่กาลังศึกษาระดับชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4 พบว่า ภาพรวมของนิสิตทังหมด
้
ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 52.5 เป็ นเพศชายร้ อยละ 47.5 โดยเป็ น โดยเป็ นนิสิตในกลุม่ มนุษยศาสตร์ และ
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สังคมศาสตร์ ร้ อยละ 37.5 กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ร้ อยละ 35.5 และเป็ นกลุม่ วิทยาศาสตร์
สุขภาพร้ อยละ 27.0 และส่วนใหญ่ เป็ นนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ร้ อยละ 23.6 รองลงมาเป็ นนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ และพละศึก ษา ร้ อยละ 18.3 และ 13.6 ตามล าดับ และพบว่าผู้ตอบส่ว นใหญ่ เรี ย น
E-learning ในระบบ A-tutor มากที่สดุ ร้ อยละ 39.7 เรี ยนผ่านระบบ Edmodo ร้ อยละ 30.9 และเรี ยน
ผ่านระบบ Moodle ร้ อยละ 29.4
ตอนที่ 2 : การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นของตัวแปร
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ ท าการตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื อ้ งต้ น ส าหรั บ การวิ เคราะห์ แ บบจ าลอง
โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ 2 ประเด็น คือ การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร และ
การตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ดังนี ้
2.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงขัอมูลของตัวแปร
ผู้วิจัยทาการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงข้ อมูลของตัวแปร ว่าเป็ นการแจงแจงแบบปกติ
หรื อ ไม่ โดยการวิเคราะห์ ด้วยสถิ ติบรรยาย ได้ แก่ ค่าความเบ้ (skewness) ค่าความโด้ ง (kurtosis)
ผู้วิจัยนาข้ อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบลักษณะการแจกแจง ว่าเป็ นไปตามข้ อ ตกลงเบื ้องต้ นของการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้ างหรื อไม่ ซึ่งข้ อ มูลต้ อ งมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติหลายตัวแปร โดยทาการ
แปลงข้ อมูลให้ เป็ นโค้ งปกติมากขึ ้น และพบว่า ภายหลังการแปลงค่าตัวแปรให้ เป็ นคะแนนมาตรฐาน
พบว่า ทุกตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ รายละเอียดแสดงตามตาราง 7
ตาราง 7 ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ของข้ อมูลที่ได้ จากการวัดตัวแปร
ตัวแปร
การใช้ ประโยชน์
การมีปฏิสมั พันธ์
เวลา/ความถี่ ในการเรี ยน
เจตนาเชิงพฤติกรรม
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
การควบคุมตน
ความคิดเชิงประเมินค่า
ความรู้สกึ
การคล้ อยตามเพื่อน
การคล้ อยตามอาจารย์
การสนับสนุนทางอารมณ์

Mean

SD

Skewness

2.87
2.82
2.83
2.82
2.87
2.98
3.17
3.04
2.72
2.46
2.98

0.75
0.83
0.94
0.67
0.84
0.76
0.82
0.76
1.07
0.96
0.75

-0.004
0.001
-0.010
-0.002
-0.007
-0.006
-0.010
0.002
0.001
-0.008
-0.002

Kurtosis
0.021
0.007
-0.022
-0.026
0.001
-0.006
-0.062
-0.026
-0.073
-0.101
0.006

p-value
0.979
0.990
0.997
1.000
0.991
0.994
0.988
1.000
0.984
0.952
0.990
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ตาราง 7 (ต่อ)
ตัวแปร

Mean

SD

Skewness

การสนับสนุนข้ อมูลข่าวสาร
การสนับสนุนทรัพยากร
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน
ความต้ องการทราบข้ อมูลย้ อนกลับ
การเป็ นผู้เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่เสมอ
ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

3.01
2.98
3.43
3.20
3.09

0.87
0.79
0.88
0.78
0.71

7.55

2.10

-0.001
-0.009
-0.066
-0.007
0.004

Kurtosis
0.011
-0.024
-0.233
-0.020
-0.045

p-value
0.987
0.997
0.571
0.998
0.997

0.056

-0.224

0.616

2.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปร
การตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยได้ ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ เชิงเส้ น
โดยใช้ ก ารตรวจสอบความสัม พัน ธ์ ระหว่า งตัวแปรสองตัว แปร (Bivariate relationship) ด้ วยการ
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ความสัม พั น ธ์ ข องตั ว แปร ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 คู่ ที่ มี
ความสัมพันธ์ กันมากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรการมีปฏิสมั พันธ์ และตัวแปร เวลา/ความถี่
ในการเรี ยน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เท่ากับ 0.79 มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
ส่วนคู่ความสัมพันธ์ ของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กันน้ อยที่สดุ คือความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรการใช้
ประโยชน์ และตัวแปรการมีความรับผิดชอบในการทางาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั
เท่ากับ 0.11 โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมของข้ อ มู ล ที่ น าไปใช้ ในการวิเคราะห์ ส มการโครงสร้ าง
ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ไม่ควรมี ค่าสูงกว่า 0.85 ซึ่งจะทาให้ เกิดปั ญ หาภาวะร่ วม
เส้ นตรง (Multicollinearity) (Kline. 2005) โดยผลจากการวิ เคราะห์ ค่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ตัวแปร ของการวิจัยครั ง้ นี ้ พบว่าค่าความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทุกค่า มี ค่าไม่สูงกว่า 0.85 ดังนัน้
ตัว แปรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี จ้ ึ ง มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะน ามาวิ เคราะห์ สมการโครงสร้ างต่ อ ไป
รายละเอียดแสดงตามตาราง 8
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ตาราง 8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
ตัวแปร
good
inter
time
inten
pbc
cont
cog
affe
tea
fri
emo
new
mat
know
res
back
dev

good
1.00
.731*
.767*
.729*
.623*
.593*
.520*
.622*
.116*
.390*
.557*
.567*
.566*
.047
.111*
.268*
.363*

inter
1
.787*
.773*
.620*
.570*
.418*
.586*
.093
.438*
.598*
.615*
.621*
.113*
.126*
.277*
.360*

time

1.00
.749*
.617*
.587*
.435*
.578*
.046
.418*
.489*
.520*
.525*
.103
.068
.229*
.319*

inten

1
.677*
.636*
.569*
.705*
.120*
.389*
.587*
.561*
.588*
.057
.119*
.306*
.379*

self

1.00
.634*
.500*
.650*
.071
.362*
.474*
.521*
.528*
.023
.095
.236*
.338*

cont

1
.560*
.608*
.205*
.378*
.450*
.496*
.467*
-.033
.071
.265*
.365*

cog

1.00
.695*
.187*
.201*
.389*
.409*
.337*
189*
.150*
.262*
.340*

affe

1
.175*
.303*
.497*
.493*
.526*
-.093
.180*
.338*
.400*

tea

fri

1.00
.295*
.297*
.197*
.235*
.262*
.226*
.200*
.162*

1
.385*
.370*
.360*
.101
.117*
.278*
.270*

emo

1.00
.624*
.744*
-.072
.287*
.376*
.413*

new

1
.676*
.013
.151*
.290*
.352*

mat

1.00
-.023
.200*
.348*
.393*

know

1
.167*
.137*
-.058

res

1.00
.623*
.406*

back

1
.721*

dev

1.00

* มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
good : การใช้ ประโยชน์

inter : การมีปฏิสมั พันธ์

องค์ประกอบของ เจตนาเชิงพฤติกรรม ได้ แก่

Inten : เจตนาเชิงพฤติกรรม

องค์ประกอบของ การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม ได้ แก่

pbc การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม

องค์ประกอบของ การควบคุมตน ได้ แก่

cont : การควบคุมตน

องค์ประกอบของ เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่

cog : ความคิดเชิงประเมินค่า

affe : ความรู้ สกึ

องค์ประกอบของ การสนับสนุนทางสังคม

emo : การสนับสนุนทางอารมณ์

new : การสนับสนุนข้ อมูลข่าวสาร

องค์ประกอบของ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ได้ แก่

tea : การคล้อยตามอาจารย์

fri : การคล้ อยตามเพื่อน

องค์ประกอบของ แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ ได้ แก่

Res : มีความรับผิดชอบต่อการ่ทางาน

Back : การต้ องการข้อมูลย้ อนกลับ

องค์ประกอบของ ความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่

know : ความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

time : เวลา/ความถี่ในการเรี ยน

Mat : การสนับสนุนทรัพยากร
Dev : เป็ นผู้เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยูเ่ สมอ
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องค์ประกอบของ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่
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ตอนที่ 3 : กาววิเคราะห์ ข้อมูลตามสมมุติฐานการวิจัย
ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ ตามกรอบแนวคิดที่ พฒ
ั นาขึ ้น ผลการประมาณ
ค่าความสัมพันธ์ ตามสมมติฐานหลัก พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืน ได้ แก่  2 = 654.954, df= 104,
p-value= 0.00,  2 /df= 6.297, RMSEA= 0.121, SRMR 0.184, CFI= 0.844, TLI=0.801 ซึง่ ค่าดัชนี
ดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ ที่พัฒ นาขึ ้นไม่มีความกลมกลืนกับข้ อ มูลเชิ งประจักษ์
เนื่องจากค่า ไคว-สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัดส่วนระหว่างไคสแควร์ กบั องศาความ
อิ ส ระ สูงกว่า 5.00 และพบว่า ค่า ดัช นี ค วามกลมกลื น อื่ น ยังมี ค่า ที่ สูงกว่า เกณฑ์ ที่ ก าหนด ได้ แ ก่
ค่า RMSEA ควรมีคา่ ไม่เกิน 0.08 ค่า SRMR ควรมีค่าไม่เกิน 0.10 และค่า CFI และ TLI ไม่ควรต่ากว่า
0.90 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงทาการปรั บ รู ปแบบความสัมพันธ์ เพื่อ ให้ ค่าดัชชี ความกลมกลืนอยู่ในเกณฑ์ ที่
ยอมรับได้ โดยปรับให้ เศษเหลือ (error) ของตัวแปรสังเกตบางค่าให้ มีความสัมพันธ์ กนั
ผลการประมาณค่ า รู ป แบบความสัม พัน ธ์ ตามสมมติ ฐ านหลัก หลัง การปรั บ รู ป แบบ
ความสัม พัน ธ์ พบว่า รู ป แบบความสัม พัน ธ์ เชิ งสาเหตุที่ พัฒ นาขึ ้นมี ค วามกลมกลืนกับ ข้ อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ โดยมีคา่ ดัชนีความกลมกลืน ได้ แก่  2 = 282.594, df= 97, p-value= 0.00,  2 /df= 2.913,
RMSEA= 0.073, SRMR 0.059, CFI= 0.948, TLI=0.928 ถึงแม้ ว่าค่า ไค-สแควร์ จะมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ซึ่งไม่ผ่านตามเกณฑ์ ที่กาหนด อาจเนื่ องมาจาก 1) ความซับซ้ อ นของรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ ง
สาเหตุที่มีเส้ นอิ ทธิ พลหรื อค่าพารามิ เตอร์ จานวนมาก 2) ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ และ
3) ค่าไค-สแควร์ เป็ นค่าที่มีความไวต่อการละเมิดข้ อตกลงเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการแจกแจงแบบปกติหลาย
ตั ว แปร (Multivariate Normality) (Kline, 2005) ดั งนั น้ จึ งพิ จ ารณาดั ช นี ค วามกลมกลื น ของรู ป แบบ
ความสัมพั นธ์ เชิ งสาเหตุ จากค่ าอื่ น พบว่ าอยู่ ในเกณฑ์ ยอมรั บ ได้ ทุ กค่ า ทั ง้ นี ้ ผลการประมาณค่ า
ความสัมพันธ์ ได้ แก่ ค่ าอิ ทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พลทางอ้ อม และอิ ทธิ พลรวม แสดงรายละเอี ยดตาม
ภาพประกอบ 18 และ ตาราง 9 ดังนี ้
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มีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติ
ต้องการข้อมูลย้อนกลับ

เป็นผู้เปลี่ยนแปลง
พัฒนาอยู่เสมอ

0.47*
0.73*

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์

0.54*

เจตคติต่อการ
เรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

0.80*

การคล้อยตามเพื่อน

0.41*
0.72*

การคล้อยตาม
กลุม่ อ้างอิง

ความคิด
เชิงประเมินค่า

0.93*

0.25*
การคล้อยตามอาจารย์

ความรู้สึก

0.75*

เจตนาเชิงพฤติกรรม
1.00

0.02

การใช้ประโยชน์

เจตนาเชิง
พฤติกรรม

0.52*
พฤติกรรมการเรียน
ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

0.13*
0.11*
การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม

1.00

การรับรูก้ าร
ควบคุมพฤติกรรม
0.29*

0.22*

0.84*
0.89*

0.87*

0.30*
0.06*

การมีปฏิสัมพันธ์

เวลา/ความถี่
ในการเรียน

0.12*
ความรู้เกี่ยวกับการ
เรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ด้านอารมณ์
0.84*
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านทรัพยากร

0.77*

การสนับสนุน
ทางสังคม

0.87*

การควบคุมตน

1.00

ความรู้เกี่ยวกับการเรียนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.00
การควบคุมตน

หมายเหตุ : * = มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ภาพประกอบ 18 แบบจาลองความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของเจตนาเชิงพฤติกรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนิสติ ระดับปริ ญญาตรี
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ตาราง 9 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (β) ของตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรผลภายในรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุของของเจตนาเชิงพฤติกรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี
เจตคติ
(R2= 0.28)

ตัวแปร
DE

เจตนาเชิงพฤติกรรม
การควบคุมตน
การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม
เจตคติ
การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
ความรู้
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม

IE

TE

เจตนาเชิงพฤติกรรม
(R2= 0.68)

พฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(R2= 0.82)

DE

TE

DE
0.52*

IE

TE
0.52*

0.22*

0.22*

0.12*

0.11*

0.23*

0.13*

0.13*

0.11*

0.07*

0.18*

025*

0.25*

0.13*

0.13*

0.02

0.02

0.01

0.01

IE

0.06*
0.54*

0.54*

0.14*
0.29*

0.14*
0.29*

0.30*

0.06*
0.07*

0.07*

0.15*

0.45*

 2 = 282.594, df= 97, p-value= 0.00,  2 /df= 2.913, RMSEA= 0.073, SRMR 0.059, CFI= 0.948, TLI=0.928

DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct effect) IE หมายถึง อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effect) TE
หมายถึง อิทธิพลโดยรวม (Total effect) * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 9 และภาพประกอบ 18 พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิ พลทางตรงต่อ พฤติกรรมการเรี ยน
ผ่า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มากที่ สุด คื อ เจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม ค่ า สัม ประสิท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล เท่ า กับ 0.52
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รองลงมา คือ การสนับสนุนทางสังคม การควบคุมตน การรับรู้ การ
ควบคุมพฤติกรรม และความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มี คา่ สัมประสิทธิ์ อิทธิ พล เท่ากับ
0.30, 0.12, 0.11 และ 0.06 มี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ พิจารณาอิทธิ พลทางอ้ อมของตัว
แปรที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม เจตคติต่อ
การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมตน การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม และแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
มี อิ ทธิ พลทางอ้ อ มโดยผ่านเจตนาเชิ งพฤติก รรม อย่า งมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.15, 0.13, 0.11, 0.07 และ 0.07 ตามลาดับ
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อิทธิ พลของตัวแปรเจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ การควบคุมตน การรับรู้ การ
ควบคุมพฤติกรรม การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง การสนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ พบว่า
ตัวแปรที่ มีอิ ทธิ พ ลทางตรงต่อ เจตนาเชิ งพฤติก รรมมากที่ สุด คือ การสนับ สนุน ทางสังคม โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.29 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รองลงมา คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมตน และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
อิทธิพล เท่ากับ 0.25, 0.22 และ 0.13 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้ อม
ของตัวแปรที่มีต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม พบว่า ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มีอิทธิ พลทางอ้ อมโดยผ่าน
เจตคติต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ อิ ทธิ พล เท่ากับ 0.14 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของเจตนาเชิงพฤติกรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ตามสมติฐานหลัก มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
(  2 = 282.594, df= 97, p-value= 0.00,  2 /df= 2.913, RMSEA= 0.073, SRMR 0.059, CFI=
0.948, TLI=0.928) ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวจึงสนับสนุนสมมุติฐานหลักของการวิจยั
1.1 สมมุติฐานย่อยข้ อที่ 1 “เจตนาเชิงพฤติกรรม การสนับสนุนทางสังคม การควบคุม ตน
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็ก ทรอนิ กส์ ” ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า ตัวแปรดังกล่าวทุกตัวแปร
มีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมี ค่า สัม ประสิท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล เท่ากับ 0.52, 0.30, 0.12, 0.11 และ 0.06 ตามลาดับ ผลการวิ จัย จึ ง
ยอมรับสมมุติฐานย่อยข้ อที่ 1
1.2 สมมุ ติ ฐ านย่ อ ยข้ อที่ 2 “การสนั บ สนุ น ทางสัง คม เจตคติ ต่ อ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมตน การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง มีอิทธิพล
ทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรดังกล่าวเกือบทุกตัวมีอิทธิ พล
ทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้ นตัวแปรการคล้ อยตาม
กลุม่ อ้ างอิง โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.29, 0.25, 0.22 และ 0.13 ตามลาดับ ผลการวิจยั จึง
ยอมรับสมมุติฐานย่อยข้ อที่ 2 บางส่วน
1.3 สมมุติฐานย่อยข้ อที่ 3 “แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่าน
สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ” ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล พบว่าตัวแปรดังกล่าวมีอิ ทธิ พลทางตรงต่อ เจตคติต่อ การ
เรี ย นผ่า นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 โดยมี ค่า สัม ประสิท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล
เท่ากับ 0.54 ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมุติฐานย่อยข้ อที่ 3
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1.4 สมมุติ ฐานย่อ ยข้ อที่ 4 “การรั บ รู้ ก ารควบคุมพฤติก รรม เจตคติต่อ การเรี ยนผ่านสื่อ
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และการคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ างอิ ง มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าตัวแปรเจตคติต่อการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลอ้ อมต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยผ่ า นเจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.13 และ 0.07 ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมุติฐานย่อยข้ อที่ 4 บางส่วน

ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระยะที่ 2: การวิจัยเชิงทดลอง
งานวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบเชิ ง สาเหตุ และประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมส่ง เสริ ม
คุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ในการ
วิจัยระยะที่ 2 นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิต ที่มีต่อ
พฤติกรรมเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสติ ระดับปริ ญญาตรี มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถิติพื ้นฐานของตัวแปร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
2.1 นิสิตในกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์สงู กว่ากลุม่ ควบคุมในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที
2.2 การเปลี่ยนแปลงของเจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้การควบคุม
พฤติ กรรม การควบคุม ตนและความรู้ เกี่ ยวกับ การเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิก ส์ มี ความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีและวัดผลหลังการทดลอง 4
สัปดาห์
2.3 การเปลี่ ย นแปลงของเจตนาเชิ ง พฤติ ก รรมและพฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ มี ความแตกต่างกันระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมในระยะวัดผลหลังการทดลอง
ทันทีและวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์
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สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
หมายถึง
ค่าเฉลีย่
SE
หมายถึง
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n
หมายถึง
จานวนคนในกลุม่
df
หมายถึง
ระดับของความเป็ นอิสระ (Degree of freedom)
SS
หมายถึง
ผลรวมของกาลังสอง (Sum of Square)
MS
หมายถึง
ค่าเฉลีย่ ของกาลังสอง (Mean of Square)
p
หมายถึง
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
F
หมายถึง
ค่าสถิติที่ได้ จากการคานวณความแปรปรวน
Wilks’s Lambda
หมายถึง ค่าสถิติในการทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปร
Multivariate F test หมายถึง ค่าสถิติที่ได้ จากการคานวณความแปรปรวนหลายตัวแปร
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ สถิตพ
ิ นื ้ ฐานของตัวแปร
ผลการวิเคราะห์สถิ ติพื ้นฐานของตัวแปร ซึ่งกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นิสิตชันปี
้ ที่ 3
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่สามารถเข้ าร่ วมโปรแกรมได้ ตลอดระยะเวลาของการวิจัย จานวน
ทังหมด
้
79 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการ
เรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 39 และกลุ่มควบคุม จานวน 40 คน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัว
แปรที่ศกึ ษาดังนี ้
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของตัวแปร เจตคติ ต่ อ การเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็ กทรอนิ ก ส์
การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน และความรู้ เกี่ ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จาแนกตามกลุม่ การทดลอง และระยะการทดลอง (ระยะวัดผลก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันที
และหลังการทดลอง 4 สัปดาห์)

ตัวแปร

กลุม่ ทดลอง (n=39)

เจตคติต่อการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์
ก่อนทดลอง
(T1)
3.28
หลังทดลองทันที
(T2)
3.82
หลังทดลอง 4 สัปดาห์ (T3)
3.89

กลุม่ ควบคุม (n=40)

SE
0.83
0.87
0.81

กลุม่ รวม (n= 79)

SE
3.11
3.34
2.90

0.85
0.92
0.93

SE
3.19
3.58
3.39

0.84
0.92
1.00
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ตาราง 10 (ต่อ)
ตัวแปร

กลุม่ ทดลอง (n=39)

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
ก่อนทดลอง
(T1)
3.82
หลังทดลองทันที
(T2)
4.25
หลังทดลอง 4 สัปดาห์ (T3)
4.13
การควบคุมตน
ก่อนทดลอง
(T1)
3.58
หลังทดลองทันที
(T2)
4.06
หลังทดลอง 4 สัปดาห์ (T3)
4.31
ความรู้เกี่ยวกับการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก่อนทดลอง
(T1)
7.64
หลังทดลองทันที
(T2)
10.18
หลังทดลอง 4 สัปดาห์ (T3)
11.28

กลุม่ ควบคุม (n=40)

SE

กลุม่ รวม (n= 79)

SE

SE

0.73
0.63
0.64

3.49
3.49
3.19

0.93
0.90
0.83

3.65
3.86
3.65

0.85
0.86
0.87

0.67
0.60
0.62

3.49
3.40
3.02

0.93
0.92
0.86

3.53
3.72
3.66

0.81
0.84
0.99

1.35
1.48
1.43

8.60
9.30
10.00

2.22
1.88
1.52

8.13
9.73
10.63

1.89
1.74
1.60

จากตาราง 10 การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลีย่ ของคะแนนเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ในกลุ่ม ทดลอง พบว่า มี ค ะแนนเพิ่ ม ขึ ้นในระยะวัด ผลการทดลองทัน ที และหลังทดลอง 4 สัป ดาห์
(ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.28, 3.82 และ 3.89) ในขณะที่กลุม่ ควบคุม มีคะแนนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในระยะวัดผล
การทดลองทัน ที และลดลงในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11, 3.34 และ 2.90)
การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม ในกลุม่ ทดลอง พบว่า มีคะแนนเพิ่มขึ น้ ในระยะวัดผลการทดลองทันที
และลดลงเล็กน้ อยในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82, 4.25 และ 4.13) ในขณะที่
กลุ่มควบคุม มี คะแนนคงที่ในระยะวัดผลการทดลองทันที และลดลงในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49, 3.49 และ 3.19) และการควบคุมตนในกลุ่มทดลอง มีคะแนนเพิ่มขึ ้นในระยะ
หลังทดลองทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58, 4.06 และ 4.31) ในกลุม่ ควบคุมมี
คะแนนลดลงทังในระยะ
้
หลังทดลองทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.49, 3.40 และ
3.02) และความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ในกลุม่ ทดลอง พบว่า มีคะแนนเพิ่มขึ ้นใน
ระยะวัดผลการทดลองทันทีและระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.64, 10.18 และ 11.28)
ในขณะที่กลุม่ ควบคุม มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีและลดลงในระยะ
วัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 8.60, 9.30 และ 10.00)
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ตาราง 11 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรเจตนาเชิงพฤติก รรม และพฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามกลุม่ การทดลอง และระยะการทดลอง (ระยะวัดผลก่อ นการ
ทดลอง หลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง 4 สัปดาห์)
ตัวแปร

กลุม่ ทดลอง (n=39)

กลุม่ ควบคุม (n=40)

SE

กลุม่ รวม (n= 79)

SE

SE

1. เจตนาเชิงพฤติกรรม
ก่อนทดลอง
(T1)
3.09
หลังทดลองทันที
(T2)
3.78
หลังทดลอง 4 สัปดาห์ (T3)
3.96
2. พฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก่อนทดลอง
(T1)
3.36
หลังทดลองทันที
(T2)
3.87
หลังทดลอง 4 สัปดาห์ (T3)
4.09

0.72
0.69
0.69

2.96
3.27
2.91

0.61
0.84
0.77

3.03
3.52
3.43

0.67
0.81
0.90

0.98
0.75
0.62

3.10
3.31
3.18

0.72
0.83
0.64

3.23
3.58
3.63

0.86
0.84
0.77

จากตาราง 11 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรเจตนาเชิ งพฤติกรรม ในกลุ่มทดลอง พบว่า
มีคะแนนเพิม่ ขึ ้นในระยะวัดผลการทดลองทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09, 3.78
และ 3.96) ในขณะที่กลุม่ ควบคุม มีคะแนนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในระยะวัดผลการทดลองทันที และลดลง
ในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.96, 3.27 และ 2.91) สาหรับพฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีคะแนนเพิ่มขึ ้นในระยะวัดผลการทดลองทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์
(ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.36, 3.87 และ 4.09) ในขณะที่กลุม่ ควบคุม มีคะแนนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในระยะวัดผล
การทดลองทันที และลดลงในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.10, 3.31 และ 3.18)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนหลายตัวแปร ทังนี
้ ้ก่อนทาการทดสอบ
สมมติฐ านของการวิจัย ผู้วิจัยได้ ทาการทดสอบข้ อ ตกลงเบื ้องต้ นที่เกี่ยวข้ องกับเทคนิคการวิเคราะห์
ดังนี ้ (ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นได้ แสดงในภาคผนวก ง )
1. ตรวจสอบความเป็ น อิ ส ระของคะแนนจากการที่ ก ลุ่ม ตัวอย่า งในการวิ จัย นี ไ้ ด้ รั บ
คัดเลือ กเข้ ามาอย่างเป็ นอิ สระโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ ารั บการทดลองตามรู ปแบบการทดลองที่
กาหนดไว้ ในแต่ละกลุม่ จึงไม่ละเมิดข้ อตกลงเบื อ้ งต้ นในข้ อนี ้ ส่วนการทดสอบการแจกแจงของตัวแปร
ว่ามี ลกั ษณะเป็ น การแจกแจงเป็ น โค้ งปกติหรื อ ไม่ (Normal distribution) โดยใช้ สถิ ติ Shapiro-Wilk
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พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคา่ z-value (Skewness & Kurtosis)
อยูร่ ะหว่าง -1.96 ถึง +1.96 แสดงว่า การแจกแจงตัวแปรตามเป็ นโค้ งปกติ
2. ตรวจสอบความเป็ น เอกพัน ธ์ ของเมทริ ก ซ์ ค วามแปรปรวนร่ ว ม (Homogeneity of
variance-covariance matrices) ด้ วย Box’s M test ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ เมื่ อตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวนตัวแปรตามด้ วยวิธี Levene’s Test พบว่า
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรตามมีความเท่ากันทุกกลุม่
3. ตรวจสอบความสัมพันธ์ เชิงเส้ นระหว่างตัวแปรตาม (Linearity) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพหุครู จะมีความเหมาะสมเมื่อตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ กนั ตรวจสอบด้ วยการใช้ สถิติเพียร์
สัน (Pearson’s Correlation) พบว่า เจตคติต่อ การเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็ก ทรอกนิกส์ การรับรู้ การควบคุม
พฤติกรรมการควบคุมตน เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กัน และเจตนาเชิงพฤติกรรมกับพฤติกรรมการ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ เช่นเดียวกัน
จากผลการทดสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการวิเคราะห์ ครัง้ นี ้ จะเห็นได้ ว่าในการวิจัยครัง้ นี ้
สามารถปรับให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ นของสถิติทดสอบ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ตัวแปรจัดกระทาและทดสอบสมมติฐานการวิจยั ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การวิเคราะห์ ตรวจสอบตัวแปรจัดกระทา
ก่อนทาการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวแปรจัดกระทา
โดยการทดสอบความแตกต่างของ เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอกนิกส์ การรับรู้ การควบคุม
พฤติกรรม การควบคุมตนและความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงระยะวัดผลหลังการ
ทดลองทันทีระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม เพื่อแสดงให้ เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทาง
จิตที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นสามารถพัฒนาตัวแปรที่นามาเป็ นแนวคิดหลักในการสร้ างโปรแกรม ซึ่งเป็ นตัวแปร
ต้ นจากการวิจัยระยะที่ 1 โดยเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรเจตคติต่อการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอกนิกส์ การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม และการควบคุมตน มีความสัมพันธ์ กนั ทางบวก
ดังนัน้ จึงใช้ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (Manova) ในการทดสอบเพราะเป็ นการ
ทดสอบที่มีอานาจในการทานายสูงกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรเดียว (Anova) แต่พบว่าตัว
แปรความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีความสัมพันธ์ กับตัวแปรอื่น ดังนันจึ
้ งควรใช้ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรเดียว (Anova) ในการทดสอบ โดยมีผลการทดสอบดังนี ้
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ ค ะแนนเจตคติ ต่อ การเรี ยนผ่า นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ การรั บ รู้ การควบคุม
พฤติกรรม และการควบคุมตน ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (Manova) ในระยะ
วัดผลก่อนการทดลอง
แหล่งความแปรปรวน
กลุม่ ทดลอง

ค่าสถิติ
Wilks’s Lambda
0.90

Hypothesis
df
3.00

Error df
75.00

Multivariate
F test
2.74*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร ของคะแนนเจตคติต่อการเรี ยน
ผ่านสื่อ อิ เล็กทรอกนิกส์ การรั บรู้ การควบคุม พฤติกรรม และการควบคุมตนในระยะวัดผลก่อ นการ
ทดลอง พบว่า กลุม่ ทดลองที่แตกต่างกันมีผลต่อเจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ การรับรู้
การควบคุ ม พฤติ ก รรม การควบคุม ตนอย่ างมี นัย ส าคัญ 0.05 (Wilks’s Lambda = 0.90, F = 2.74)
แสดงว่า เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอกนิกส์ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และการควบคุมตน
ของของนิสติ ในช่วงก่อนการทดลอง แตกต่างกันในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ในช่วงวัดผลก่อนการ
ทดลอง และจากการทดสอบรายตัวแปรพบว่า กลุม่ ทดลองมี คะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมทุก
ตัวแปร ดังนันจึ
้ งต้ องทดสอบความแตกต่างของเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอกนิกส์ การรับรู้การ
ควบคุมพฤติกรรม และการควบคุมตนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุม่ ทดลองในระยะวัดผลหลังการ
ทดลองทันที โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (Mancova) โดยนาคะแนนวัดผลก่อน
การทดลองเป็ นตัวแปรร่ วมเพื่อให้ คะแนนเริ่ มต้ นมี ค่าเท่ากัน และจากการออกแบบงานวิจัยที่ผ้ วู ิจัย
อยากทราบว่าตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อ การได้ รับโปรแกรมของ
นิสิตหรื อไม่ จึงนาตัวแปรทัง้ สองมาทดสอบปฏิสมั พันธ์ ร่วมโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมหลาย
ตัวแปร 3 ทาง (Three way Mancova) ซึง่ มีผลการทดสอบดังนี ้
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ ค ะแนนเจตคติ ต่อ การเรี ยนผ่า นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ การรั บ รู้ การควบคุม
พฤติกรรม การควบคุมตน ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร 3 ทาง (Three way
Mancova) ในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที
แหล่งความแปรปรวน

ค่าสถิติ
Wilks’s Lambda
กลุม่ ทดลอง
0.85
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
0.99
การสนับสนุนทางสังคม
0.97
กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
0.94
กลุม่ ทดลอง X การสนับสนุนทางสังคม
0.99
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ X การสนับสนุนทางสังคม
0.95

กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
X การสนับสนุนทางสังคม

0.98

Hypothesis
df
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Error df
66.00
66.00
66.00
66.00
66.00
66.00

Multivariate
F test
3.96*
0.13
0.73
1.37
0.22
1.18

3.00

66.00

0.47

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 13 การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว มหลายตัว แปร 3 ทาง ของเจตคติ ต่ อ
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอกนิกส์ การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม และการควบคุมตน ในระยะวัด ผลหลัง
การทดลองทันที โดยใช้ คะแนนในระยะวัดผลก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่วมเพื่อให้ คะแนนเริ่ มต้ นมีค่า
เท่ากัน พบว่า กลุ่มทดลองมี ผลต่อเจตคติ ต่อการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอกนิ กส์ การรั บรู้ การควบคุม
พฤติกรรม การควบคุมตนอย่างมี นัยสาคัญ 0.05 (Wilks’s Lambda = 0.85, F = 3.96) แสดงว่า เจตคติต่อ
การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และการควบคุมตนของนิสติ แตกต่างกัน
ในกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุ ม ในระยะวัด ผลทัน ที ห ลัง การทดลอง ดัง นัน้ จึ งท าการวิ เคราะห์
เปรี ยบเทียบความแตกต่างจาแนกรายตัวแปร ระหว่างกลุม่ ทดลอง-ควบคุม ดังแสดงตารางที่ 14
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ตาราง 14 ผลการเปรี ยบเทียบรายคูค่ ะแนนเฉลีย่ ของเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้
การควบคุมพฤติกรรม และการควบคุมตนระหว่างกลุ่มทดลอง-กลุ่มควบคุม ในระยะวัดผลหลัง
การทดลองทันที
ตัวแปร

รูปแบบโปรแกรม

เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอกนิกส์

กลุม่ ทดลอง

คะแนน
เฉลี่ย

การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม

กลุม่ ควบคุม

การควบคุมตน

กลุม่ ทดลอง

3.84
3.31
4.15
3.51
4.04

กลุม่ ควบคุม

3.39

กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง

ผลต่าง
คะแนนเฉลี่ย

SE

Lower
-95%

CLUpper

0.53*

0.23

0.29

0.97

0.63*

0.20

0.08

1.03

0.65*

0.20

0.02

1.05

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; ผลต่างคะแนนเฉลีย่ = กลุม่ ทดลอง – กลุม่ ควบคุม
จากตาราง 14 ผลการเปรี ยบเทีย บค่าเฉลี่ย รายคู่ข องตัวแปรเจตคติ ต่อ การเรี ย นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอกนิกส์ การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม และการควบคุมตน ระหว่างกลุม่ ทดลอง-ควบคุม ใน
ระยะวัดผลหลังการทดลองทันที พบว่า คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ การ
รับรู้การควบคุมพฤติกรรม และการควบคุมตนในกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 0.53, 0.63 และ 0.65 ตามลาดับ
ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์คะแนนความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรเดียว (Anova) ในระยะวัดผลก่อนการ
ทดลอง
แหล่งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

กลุม่ ทดลอง

18.16

1.00

18.16

5.36*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรเดียว ของคะแนนความรู้ เกี่ยวกับการ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ในระยะวัดผลก่อนการทดลอง พบว่า กลุม่ ทดลองมีผลต่อความรู้ เกี่ยวกับ
การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมี นยั สาคัญ 0.05 (F = 5.36) แสดงว่า ความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตในช่วงก่อนการทดลอง แตกต่างกันในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม และ
พบว่ากลุม่ ควบคุมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์สงู กว่ากลุม่ ทดลอง ดังนันจึ
้ ง
ต้ องทดสอบความแตกต่างของความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่ ควบคุมและ
กลุ่มทดลองในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วมตัวแปรเดีย ว
( Ancova) โดยนาคะแนนวัดผลก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่วมเพื่อให้ คะแนนเริ่ มต้ นมีค่าเท่ากัน และ
นาตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมมาทดสอบปฏิสมั พันธ์ ร่วมด้ วย ดังนันจึ
้ งใช้ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมตัวแปรเดียว 3 ทาง (Three way Ancova) ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี ้โดยมี
ผลการทดสอบดังนี ้
ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์คะแนนความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมตัวแปรเดียว 3 ทาง (Three way Ancova)
ในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที
แหล่งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

กลุม่ ทดลอง
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
กลุม่ ทดลอง X การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ X การสนับสนุนทางสังคม
กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
X การสนับสนุนทางสังคม

14.46
1.73
4.71
0.37
2.32
1.77

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

14.46
1.73
4.71
0.37
2.32
1.77

4.90*
0.59
1.60
0.10
0.79
0.60

3.77

1.00

1.60

1.28

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 16 การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วมตัวแปรเดียว 3 ทาง ของความรู้ เกี่ ยวกับ
การเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที โดยใช้ คะแนน ในระยะวัดผลก่อน
การทดลองเป็ นตัวแปรร่วมเพื่อให้ คะแนนเริ่ มต้ นมีค่าเท่ากัน พบว่า กลุม่ ทดลองมีผลต่อความรู้เกี่ยวกับ
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การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญ 0.05 (F = 4.90) แสดงว่า ความรู้ เกี่ ยวกับการเรี ยน
ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องนิ สิ ต แตกต่ า งกั น ในกลุ่ ม ทดลอง (Mean=10.21) และกลุ่ ม ควบคุ ม
(Mean=9.27) ในระยะวัดผลทันทีหลังการทดลอง โดยนักศึกษาที่ได้ รับโปรแกรมมีความรู้เกี่ยวกับการ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์สงู กว่ากลุม่ ควบคุม
ดังนันจากการทดสอบพบว่
้
า โปรแกรมการส่งเสริ มเจตนาเชิงพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการ
เรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิ ผลที่สามารถพัฒนาให้ นิสติ เกิดเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็ก
ทรอกนิ ก ส์ การรั บ รู้ การควบคุม พฤติ ก รรม การควบคุม ตน และความรู้ เกี่ ย วกับ การเรี ย นผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ในช่วงระยะวัดผลหลังการทดลองทันที นัน่ คือ โปรแกรมที่ใช้ แนวคิดการพัฒนาหลัก
คือ 1) การควบคุมตน 2) การรับรู้ ความสามารถของตน 3) การเปลี่ยนแปลงเจตคติ และ 4) การส่งเสริ ม
ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถพัฒนาให้ นิสติ ที่เข้ าร่วมโปรแกรมเกิดเจตคติต่อ
การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน และความรู้ เกี่ยวกับ
การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นตัวแปรปั จจัยเชิงสาเหตุจากการวิจัยระยะที่ 1 ได้ จริ ง และเพื่อ
ทดสอบให้ เห็นถึงประสิทธิ ผลจากการเข้ าร่วมโปรแกรม ดังนันผู
้ ้ วิจัยจึงได้ ทาการทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั ต่อไป โดยมีผลการวิเคราะห์สมมติฐานในการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ผลวิเคราะห์ สมมติฐานที่ 1 นิสิตที่ได้ รับโปรแกรมส่งเสริ มคุณ ลักษณะทางจิต มี คะแนน
เฉลี่ยเจตนาเชิ งพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์สงู กว่ากลุ่มควบคุมในระยะ
วัดผลหลังการทดลองทันที
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ คะแนนเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์
ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (Manova) ในระยะวัดผลก่อนการทดลอง
แหล่งความแปรปรวน

กลุม่ ทดลอง

ค่าสถิติ
Wilks’s Lambda
0.97

Hypothesis
df
2.00

Error df
76.00

Multivariate
F test
0.90

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร ของคะแนนเจตนาเชิงพฤติกรรม
และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในระยะวัดผลก่อนการทดลอง พบว่า กลุม่ ทดลองไม่มีผล
ต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญ 0.05 (Wilks’s
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Lambda = 0.97, F = 0.90) แสดงว่า เจตนาเชิ งพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของของนิสิตในช่ วงก่อ นการทดลอง ไม่ แตกต่างกัน ในกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม และจากการ
ทดสอบยังพบว่าเจตนาเชิงพฤติกรรมในระยะวัดผลก่อนการทดลองและวัดผลหลังการทดลองทันทีมี
ความสัมพันธ์ กันเท่ากับ 0.41 และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ในระยะวัดผลก่อ นการ
ทดลองและวัดผลหลังการทดลองทันทีมีความสัมพันธ์ กนั เท่ากับ 0.30 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนันจึ
้ ง
ต้ อ งทดสอบความแตกต่า งของเจตนาเชิ งพฤติ กรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิก ส์
ระหว่างกลุม่ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (Mancova) โดยนาคะแนนวัดผลก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่วมเนื่องจาก
ในตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กนั การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรจะมีอานาจทดสอบสูงกว่า
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมตัวแปรเดียว และในการทดสอบครัง้ นี ้ยังใช้ ตวั แปรแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
และการสนับสนุนทางสังคมเป็ น ตัวแปรปฏิส ัมพันธ์ ดังนันจึ
้ งทดสอบสมมติฐ านด้ วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร 3 ทาง (Three way Mancova) โดยมีผลการทดสอบดังนี ้
ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์คะแนนเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร 3 ทาง (Three way Mancova) ในระยะวัดผล
หลังการทดลองทันที
แหล่งความแปรปรวน

ค่าสถิติ
Wilks’s Lambda

Hypothesis
df

กลุม่ ทดลอง
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
กลุม่ ทดลอง X การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ X การสนับสนุนทางสังคม
กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
X การสนับสนุนทางสังคม

0.90
0.99
0.97
0.93
0.95
0.98

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00

3.77*
0.37
0.88
2.38
1.75
0.77

0.99

2.00

68.00

0.17

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Error df Multivariate
F test
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จากตารางที่ 18 การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วมหลายตัวแปร 3 ทาง ของเจตนาเชิงพฤติกรรม
และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที โดยใช้ คะแนนใน
ระยะวัดผลก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่ วมเพื่อ เพิ่มอานาจในการทดสอบ พบว่า กลุม่ ทดลองมีผลต่อ
เจตนาเชิ งพฤติกรรมและพฤติ กรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ อย่างมี นัยสาคัญ 0.05 (Wilks’s
Lambda = 0.90, F = 3.77) แสดงว่า เจตนาเชิ งพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของนิสิตแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุมในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที ดังนัน้
จึงทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างจาแนกรายตัวแปร ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ดังแสดงตารางที่ 19
ตาราง 19 ผลการเปรี ยบเทียบรายคูค่ ะแนนเฉลีย่ ของเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่ ทดลอง-กลุม่ ควบคุม ในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที
ตัวแปร

รูปแบบโปรแกรม

คะแนนเฉลี่ย

เจตนาเชิงพฤติกรรม

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

3.71
3.29
3.83
3.34

พฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

ผลต่าง
คะแนนเฉลี่ย

SE

Lower
-95%

CLUpper

0.42*

0.17

0.10

0.76

0.49*

0.18

0.13

0.86

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; ผลต่างคะแนนเฉลีย่ = กลุม่ ทดลอง – กลุม่ ควบคุม
จากตาราง 19 ผลการเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ย รายคู่ ข องตัวแปรเจตนาเชิ งพฤติ ก รรมและ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่ ทดลอง-ควบคุม ในระยะวัดผลหลังการทดลอง
ทันที พบว่า คะแนนเฉลี่ยเจตนาเชิ งพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 โดยมี ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 0.42 และ 0.49 ตามลาดับ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 จากผลการศึกษา พบว่า นิสติ ในกลุม่ ทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยเจตนาเชิ งพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์สงู กว่ากลุ่มควบคุมในระยะ
วัดผลหลังการทดลองทันที ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่ายอมรับสมมติฐานการวิจัยข้ อ 1
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สมมติฐานที่ 2 การเปลีย่ นแปลงของเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอกนิกส์ การรั บรู้การ
ควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตนและความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมในระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีและวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ คะแนนเจตคติต่อ การเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอกนิ กส์ การรับรู้ การควบคุม
พฤติกรรม การควบคุมตน และความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างการวัดผล
หลังการทดลองทันทีและหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า
4 ทาง (Four way Repeated Measures)
ตัวแปร
แหล่งความแปรปรวน
เจตคติตอ่ การ ครัง้ ของการวัด
เรี ยนผ่านสื่อ ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง
อิเล็กทรอนิกส์ ครัง้ ของการวัด X แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ครัง้ ของการวัด X การสนับสนุนทางสังคม
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X การสนับสนุนทางสังคม
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
X การสนับสนุนทางสังคม
การรับรู้การ ครัง้ ของการวัด
ควบคุม
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง
พฤติกรรม
ครัง้ ของการวัด X แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ครัง้ ของการวัด X การสนับสนุนทางสังคม
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X การสนับสนุนทางสังคม
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
X การสนับสนุนทางสังคม
การควบคุมตน ครัง้ ของการวัด
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง
ครัง้ ของการวัด X แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ครัง้ ของการวัด X การสนับสนุนทางสังคม
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X การสนับสนุนทางสังคม
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
X การสนับสนุนทางสังคม

SS
1.82
2.39
0.56
1.41
0.00
0.48

df
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

MS
1.82
2.09
0.56
1.41
0.00
0.48

F
3.07
4.03*
0.94
2.38
0.00
0.81

0.63

2.00 0.31

0.53

1.33
1.51
0.08
0.12
0.15
0.01

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.33
1.51
0.08
0.12
0.15
0.01

3.78
4.39*
0.21
0.35
0.42
0.04

0.09

2.00 0.04

0.13

0.36
2.52
0.45
0.85
0.20
0.18

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.36
2.52
0.45
0.85
0.20
0.18

1.12
7.81*
1.40
2.63
0.63
0.56

0.43

2.00 0.22

0.67
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ตาราง 20 (ต่อ)
ตัวแปร
ความรู้
เกี่ยวกับการ
เรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

แหล่งความแปรปรวน

SS
ครัง้ ของการวัด
31.07
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง
1.56
ครัง้ ของการวัด X แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
0.84
ครัง้ ของการวัด X การสนับสนุนทางสังคม
1.01
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
2.18
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X การสนับสนุนทางสังคม 1.39
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
2.69
X การสนับสนุนทางสังคม

df
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

MS
31.07
1.56
0.84
1.01
1.09
0.70

F
15.86*
0.79
0.43
0.52
0.56
0.36

2.00

1.35

0.69

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า มีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันระหว่างกลุม่ ทดลองและ
ครัง้ ของการวัดของตัวแปรเจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม
และการควบคุมตน (F = 4.03, F=4.39 และ F=7.81 ตามล าดับ ) ที่ ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่า
ตัวแปรดังกล่ าวมีความเปลี่ ยนแปลงแตกต่ างไปตามกลุ่มทดลองและครั้ งของการวัด แต่ไม่พบ
ฏิสมั พันธ์ ร่วมกันระหว่างกลุ่มทดลองและครัง้ ของการวัดของตัวแปรความรู้ เกี่ ยวกับการเรี ยนผ่านสื่อ
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ( F = 0.79) ที่ ระดับ นัย ส าคัญ 0.05 แสดงว่า ความรู้ เกี่ ย วกั บ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีการเปลี่ยนแปลงไม่ แตกต่ างกันตามกลุ่ม ทดลองและครั้ งของการวัด ดังนัน้
จึงทาการวิเคราะห์อิทธิพลย่อย (simple main effect) ในตัวแปรที่พบปฏิสมั พันธ์ ดังแสดงในตาราง 21
ตาราง 21 ผลการทดสอบการวิเคราะห์อิทธิพลย่อย (simple main effect) ของเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม และการควบคุมตนระหว่างกลุม่ ทดลอง-ควบคุม
และครัง้ ของการวัด
ตัวแปร
เจตคติตอ่ การ
เรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบ
ครัง้ ของการวัด
โปรแกรม
กลุม่ ทดลอง หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
กลุม่ ควบคุม หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์

คะแนน
เฉลี่ย
3.83
3.80
3.32
2.89

ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย

SE

Lower - CL95% Upper

-0.03

0.19

0.42

0.36

-0.43*

0.17

-0.77

-0.08
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ตาราง 21 (ต่อ)
ตัวแปร

รูปแบบ
ครัง้ ของการวัด
โปรแกรม
การรับรู้การ
กลุม่ ทดลอง หลังทดลองทันที
ควบคุม
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
พฤติกรรม
กลุม่ ควบคุม หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
การควบคุมตน กลุม่ ทดลอง หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
กลุม่ ควบคุม หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์

คะแนน
เฉลี่ย
4.20
4.10
3.47
3.18
4.05
4.21
3.39
3.02

ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย

SE

Lower - CL95% Upper

-0.10

0.15

-0.40

0.20

-0.29*

0.13

-0.55

-0.24

0.17

0.14

-0.11

0.45

-0.37*

0.13

-0.62

-0.12

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; ผลต่างค่าเฉลีย่ = หลังทดลอง 4 สัปดาห์ - หลังทดลองทันที
จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในกลุม่ ทดลอง นิสติ ที่ได้ รับโปรแกรมมีคะแนน
เจตคติ ต่ อ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การรั บ รู้ การควบคุ ม พฤติ ก รรมและการควบคุ ม ตน
ไม่ แตกต่า งกันระหว่างการวัดผลระยะหลังการทดลองทัน ทีกับ หลังการทดลอง 4 สัป ดาห์ ที่ ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 ส่วนในกลุม่ ควบคุมมีคะแนนในระยะวัดผลหลังทดลองทันทีแตกต่างจากการวัดผลใน
ระยะวัดผลหลัง 4 สัปดาห์ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยพบว่ามีคะแนนทุกตัวแปรในระยะวัดผลหลังการ
ทดลอง 4 สัปดาห์ ต่ากว่าระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีทุกตัวแปร แสดงว่า นิสิตที่ได้ รับโปรแกรมมี
ความคงทนของเจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอกนิกส์ การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมและการ
ควบคุมตนมากกว่านิสติ ในกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรม
เนื่องจากผลการทดสอบข้ างต้ น พบว่า ความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการ
เปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกันตามกลุม่ ทดลองและครัง้ ของการวัด ดังนันเพื
้ ่อให้ เห็นความแตกต่างชัดเจน
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมจากการทิ ้งช่วงระยะเวลาหลังการทดลอง จึงทาการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมในระยะวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์เพิ่มเติม ซึง่ จาก
การทดสอบในข้ างต้ นพบว่ามีความแตกต่างของความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในระยะ
วัดผลก่อนการทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ดังนันจึ
้ งทาการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่ วมตัวแปรเดียว 3 ทาง (Three way Ancova) โดยนาคะแนนวัดผลก่อนการทดลอง
เป็ นตัวแปรร่ วมเพื่อให้ คะแนนเริ่ มต้ นมีค่าเท่ากัน และนาตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการสนับสนุน
ทางสังคมเป็ นตัวแปรปฏิสมั พันธ์ โดยมีผลการทดสอบดังนี ้
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์คะแนนความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมตัวแปรเดียว 3 ทาง (Three way Ancova)
ในระยะวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์
แหล่งความแปรปรวน
กลุม่ ทดลอง
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
กลุม่ ทดลอง X การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ X การสนับสนุนทางสังคม
กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
X การสนับสนุนทางสังคม

SS

df

MS

F

29.39
0.00
0.55
4.13
0.69
0.36

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

29.39
0.00
0.55
4.13
0.69
0.36

12.84*
0.00
0.24
1.80
0.30
0.16

0.86

1.00

0.86

0.38

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 22 การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วมตัวแปรเดียว 3 ทาง ของความรู้ เกี่ ยวกับ
การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระยะวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ โดยใช้ คะแนน ในระยะวัดผล
ก่อ นการทดลองเป็ นตัวแปรร่ วมเพื่อให้ คะแนนเริ่ มต้ น มี ค่าเท่ากัน พบว่า กลุม่ ทดลองมี ผลต่อ ความรู้
เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญ 0.05 (F = 12.84) แสดงว่า ความรู้ เกี่ยวกับ
การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตแตกต่างกันในกลุม่ ทดลอง (Mean=11.35) และกลุม่ ควบคุม
(Mean=10.00) ในระยะวัด ผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ โดยนิสิต ในกลุ่ม ทดลองที่ ได้ รับ โปรแกรม
มีความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์สงู กว่ากลุม่ ควบคุม
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 จากการศึกษา พบว่า นิสิตที่ได้ รับโปรแกรมมีคะแนน
เฉลี่ย เจตคติ ต่อ การเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เล็ก ทรอกนิ ก ส์ การรั บ รู้ การควบคุม พฤติ ก รรม การควบคุม ตน
หลังจากสิ ้นสุดการเข้ าร่ วมโปรแกรมไม่แตกต่างกับระยะหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ ส่วนกลุม่ ควบคุม
มีคะแนนเจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม ลดลงในช่วงวัดผล
หลังการทดลอง 4 สัป ดาห์ นั่นคือ นิ สิตในกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมมี ความคงทนของตัวแปรทัง้ 3
มากกว่ากลุม่ ควบคุม แต่ไม่พบความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงของความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ดังนันจึ
้ งมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเจตคติต่อการ
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เรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน ที่แตกต่างกันระหว่างกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุมในระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์ เพราะฉะนัน้
สรุปได้ ว่ายอมรับสมมติฐานที่ 2 บางส่ วน
สมมติฐานที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีความแตกต่างกันระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที
และวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์
ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์คะแนนเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างการวัดผลหลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ ด้ วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ ้า 4 ทาง (Four way Repeated Measures)
ตัวแปร

แหล่งความแปรปรวน

เจตนาเชิง
พฤติกรรม

ครัง้ ของการวัด
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง
ครัง้ ของการวัด X แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ครัง้ ของการวัด X การสนับสนุนทางสังคม
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X การสนับสนุนทางสังคม
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
X การสนับสนุนทางสังคม
พฤติกรรมการ ครัง้ ของการวัด
เรี ยนผ่านสื่อ ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง
อิเล็กทรอนิกส์ ครัง้ ของการวัด X แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ครัง้ ของการวัด X การสนับสนุนทางสังคม
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X การสนับสนุนทางสังคม
ครัง้ ของการวัด X กลุม่ ทดลอง X แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
X การสนับสนุนทางสังคม

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

0.39
2.02
0.07
1.77
0.09
0.02

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.39
2.02
0.07
1.77
0.09
0.02

1.27
6.63*
0.23
5.81
0.28
0.06

0.14

2.00

0.07

0.22

0.03
1.77
0.07
0.75
0.36
0.10

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.03
1.77
0.07
0.75
0.36
0.10

0.09
5.79*
0.24
2.44
1.16
0.33

0.18

2.00

0.09

0.29
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จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันระหว่างกลุม่ ทดลองและ
ครัง้ ของการวัดของตัวแปรเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (F= 6.63
และ F = 5.79) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่าตัวแปรดังกล่ าวมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่ างไปตาม
กลุ่มทดลองและครั้งของการวัด จึงทาการแยกวิเคราะห์อิทธิพลย่อย (simple main effect) ดังแสดงใน
ตาราง 24
ตาราง 24 ผลการทดสอบการวิเคราะห์ อิทธิ พลย่อย (simple main effect) ของเจตนาเชิงพฤติกรรม
และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกลุม่ ทดลอง-ควบคุมและครัง้ ของการวัด
ตัวแปร
เจตนาเชิง
พฤติกรรม

รูปแบบ
โปรแกรม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

พฤติกรรมการ กลุม่ ทดลอง
เรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ กลุม่ ควบคุม

ครัง้ ของการวัด
หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์

คะแนน
เฉลี่ย
3.73
3.86
3.25
2.90
3.85
4.02
3.30
3.18

ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย

SE

Lower - CL95% Upper

0.14

0.14

-0.14

0.41

-0.35*

0.12

-0.59

-0.10

0.17

0.14

-0.11

0.45

-0.12

0.12

-0.37

0.13

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; ผลต่างค่าเฉลีย่ = หลังทดลอง 4 สัปดาห์ – หลังทดลองทันที
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล พบว่า ในกลุ่ม ทดลอง ในการวัดผลระยะหลังการ
ทดลองทันที เปรี ยบเทีย บกับ หลังการทดลอง 4 สัป ดาห์ นิสิต ที่ได้ รับ โปรแกรมมี คะแนนเจตนาเชิ ง
พฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ส่วนในกลุม่ ควบคุมมีคะแนน
เจตนาเชิงพฤติกรรมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยมีคะแนนในระยะวัดผลหลังการทดลอง 4
สัปดาห์ต่ากว่าระยะวัดผลหลังการทดลองทันที แต่มีคะแนนพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในช่วงหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ พบว่าคะแนนในกลุ่ม
ทดลองมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น แต่คะแนนในกลุม่ ควบคุมกลับมีแนวโน้ มลดลง นัน่ คือ นิสิตที่ได้ รับโปรแกรม
จะมี ความคงทนของเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่านิสิต
ในกลุม่ ควบคุม
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สรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 จากผลการศึก ษา พบว่า นิ สิต ที่ ได้ รับ โปรแกรมมี
คะแนนของเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลังจากสิ ้นสุดการเข้ า
ร่ วมโปรแกรมไม่แตกต่างกับ ระยะหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ ส่วนกลุ่ม ควบคุมมี คะแนนเจตนาเชิ ง
พฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลดลงในช่วงวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์
นัน่ คือ นิสิตในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมมีความคงทนของตัวแปรทัง้ 2 มากกว่ากลุม่ ควบคุม ดังนัน้ การ
เปลี่ยนแปลงของเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกันระหว่าง
กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ในระยะวัด ผลหลังการทดลองทั น ที แ ละหลังการทดลอง 4 สัป ดาห์
เพราะฉะนันสรุ
้ ปได้ ว่ายอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายและข้ อเสนอแนะการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบเชิงสาเหตุและประสิทธิ ผลของโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะ
ทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ผู้วิจัยใช้ วิธีการศึกษา
เชิงปริ มาณพหุวิธี เป็ นลักษณะการศึกษาที่ใช้ วิธีวิทยามากกว่าหนึ่งวิธีในการวิจยั แต่อยู่บนฐานกระบวน
ทัศน์เดียวกัน ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ใช้ การศึกษาโดยใช้ วิธีวิทยา 2 วิธี ซึ่งอยู่บนฐานแนวคิดปฏิฐานนิยม
เช่นเดียวกัน โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาเชิงสาเหตุมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุ ข องเจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม ที่ ส่ง ผลต่อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่า นสื่ อ
อิ เล็กทรอนิกส์ ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ทังนี
้ ้ เมื่ อค้ นพบตัวแปรสาเหตุที่มีความสาคัญต่อเจตนาเชิ ง
พฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ ว จึงนาตัวแปรดังกล่าวพัฒนาเป็ นโปรแกรม
ส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งเป็ น
การวิจยั กึ่งทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิ ผลของโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

สรุ ปผลและอภิปรายการวิจัยระยะที่ 1
การวิจัยระยะที่ 1 การพัฒนารู ปแบบเชิงสาเหตุ ผู้วิจัยได้ ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนของไอเซ่น (Ajzen. 1991, 2006) ร่ วมกับ การศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อ ง โดยมี ตัวแปรที่ ศึก ษา
ประกอบด้ วย 1) ตัวแปรแฝงภายนอก ได้ แก่ 1.1) กลุม่ ตัวแปรคุณลักษณะทางจิต ประกอบด้ วย ความรู้
เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน
1.2) กลุม่ ตัวแปรสภาพแวดล้ อมทางสังคม ประกอบด้ วย การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และการสนับสนุ น
ทางสังคม 2) ตัวแปรแฝงภายใน ได้ แก่ 2.1) ตัวแปรคัน่ กลาง ประกอบด้ วย เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสื่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม 2.2) ตัว แปรผล ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ สุม่ มาจากประชากรนิสิตระดับปริ ญญาตรี ที่กาลัง
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยผู้วิจยั ทาการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบสองขันตอน
้
(Two-Stage
Sampling) โดยขันตอนที
้
่ 1 ใช้ การสุม่ แบบชันภู
้ มิ(Stratified Random Sampling) โดยผู้วิจัยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างตามกลุ่มสาขาวิชา 3 กลุ่ม ได้ แก่ 1)กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2) กลุ่มสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และ3) กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แล้ วทาการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างจาก
แต่ละคณะในกลุ่มสาขาวิชา โดยกาหนดโควตาให้ ได้ คณะ จานวนกลุ่มสาขาละ 3 คณะ รวมเป็ น
9 คณะ ขันตอนที
้
่ 2 ใช้ การสุม่ แบบชัน้ ภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)
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โดยกาหนด ให้ คณะเป็ นตัวแบ่งชันภู
้ มิ จากนันท
้ าการสุม่ ตัวอย่างจากนิสิตระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 3
และ ชันปี
้ ที่ 4 ตามสัดส่วนประชากรให้ ครบทัง้ 9 คณะ รวมกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ 380 คน
ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ น 4 ตอน ได้ แก่ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่
ตัว อย่า งเพื่ออธิ บายลักษณะของกลุ่มตัว อย่า ง 2) ผลการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ อ งมื อ 3) ผลการ
ตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นสาหรับการวิเคราะห์ รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ 4) การวิเคราะห์ข้อมูล
ตามสมมติฐานการวิจยั คือ การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของเจตนาเชิ ง
พฤติ ก รรมที่ ส่ง ผลต่อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ข องนิ สิต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ตาม
สมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1 - 4
สรุปผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง เป็ นนิสติ ระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ที่กาลังศึกษาระดับชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4 โดยมีผ้ ตู อบแบบสอบถามและส่งคืนโดยสมบูรณ์ รวม 360 ฉบับ
จากทังหมด
้
380 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 94.7 มีข้อมูลทัว่ ไปพบว่า ภาพรวมของนิสิตทังหมด
้
ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 52.5 เป็ นเพศชายร้ อยละ 47.5 โดยเป็ น โดยเป็ นนิสิตในกลุม่ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ร้ อยละ 37.5 ร้ อยละ กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 35.5 และเป็ นกลุม่ วิทยาศาสตร์
สุขภาพร้ อยละ 27.0 และส่วนใหญ่เป็ นนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ร้ อยละ 23.6 รองลงมาเป็ นนิสิตคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ และพลศึก ษา ร้ อยละ 18.3 และ 13.6 ตามล าดับ และพบว่า ผู้ต อบส่ว นใหญ่ เ รี ย น
E-learning ในระบบ A-tutor มากที่สดุ ร้ อยละ 39.7 เรี ยนผ่านระบบ Edmodo ร้ อยละ 30.9 และเรี ยน
ผ่านระบบ Moodle ร้ อยละ 29.4
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ได้ แก่ แบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนผ่ านสื่ออิเล็ กทรอนิ กส์ มีค่า
สัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.95 มี ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่า งคะแนนรายข้ อ กับ คะแนนรวมที่
ปรั บ แก้ ระหว่า ง 0.53-0.84 และมี ค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ างโดยพิ จ ารณาจากค่ า น า้ หนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน อยูร่ ะหว่าง 0.43-0.88 แบบวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
ทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.86 มีคา่ สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้ ระหว่าง 0.52-0.73
และมีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างโดยพิจารณาจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน อยู่ระหว่าง
0.59-0.87 แบบวัดการรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรม มีค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าทั ้งฉบับ เท่ากับ 0.84
มี ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อ กับคะแนนรวมที่ปรับแก้ ระหว่าง 0.55-0.76 และ มี ค่าความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างโดยพิจารณาจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.45-0.89
แบบวัดเจตคติต่อการเรี ยนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าทั ้งฉบับ เท่ากับ 0.92
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มี ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อ กับ คะแนนรวมที่ปรั บแก้ ระหว่าง 0.58-0.82 และมี ค่าความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างโดยพิจารณาจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.64-0.87
แบบวัดการคล้ อยตามกลุ่ มอ้ างอิง มีค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าทั ้งฉบับ เท่ากับ 0.90 มีค่าสหสัมพันธ์
ระหว่ า งคะแนนรายข้ อกั บ คะแนนรวมที่ ป รั บ แก้ ระหว่ า ง 0.30-0.81 และมี ค่ า ความเที่ ย งตรง
เชิงโครงสร้ างโดยพิจารณาจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.65-0.89 แบบวัด
การควบคุมตน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทั ้งฉบับ เท่ากับ 0.83 มีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อ
กับคะแนนรวมที่ปรับแก้ ระหว่าง 0.53-0.70 และ มีคา่ ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างโดยพิจารณาจากค่า
น า้ หนัก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน มี ค่า อยู่ร ะหว่า ง 0.76-0.89 แบบวั ด แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ มี ค่า
สัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.91 มี ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่า งคะแนนรายข้ อ กับ คะแนนรวมที่
ปรั บ แก้ ระหว่า ง 0.47-0.84 และมี ค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ างโดยพิ จ ารณาจากค่ า น า้ หนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.59-0.82 แบบวัดการสนั บสนุนทางสังคม มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ าทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.93 มีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้ ระหว่าง
0.33-0.79 และมีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างโดยพิจารณาจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
อยู่ระหว่าง 0.43-0.81 และแบบวัดความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่ านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ มีค่าความ
เชื่อมั่นทังฉบั
้ บ (KR 20) เท่ากับ 0.63 มีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้
ระหว่าง 0.36-0.81 และมีคา่ ความยากง่ายของแบบวัด อยูร่ ะหว่าง 0.52-0.88
3. ผลการตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื อ้ งต้ น ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ ผู้วิจยั ทาการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงข้ อมูลของตัวแปร ว่าเป็ นการแจก
แจงแบบปกติหรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย ได้ แก่ ค่าความเบ้ (skewness) ค่าความโด่ง
(kurtosis) ผู้วิจัยนาข้ อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบลักษณะการแจกแจง ว่าเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น
ของการวิเคราะห์สมการโครงสร้ างหรื อไม่ ซึง่ ข้ อมูลต้ องมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติหลายตัวแปร โดยทา
การแปลงข้ อ มูล ให้ เ ป็ น โค้ ง ปกติ ม ากขึน้ และพบว่า ภายหลัง การแปลงค่า ตัว แปรให้ เ ป็ น คะแนน
มาตรฐาน พบว่า ทุกตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ การตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
ผู้วิจยั ได้ ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ เชิงเส้ น โดยใช้ การตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสอง
ตัวแปร (Bivariate relationship) ด้ วยการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ ส หสัม พันธ์ เพียร์ ส ัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ความสัมพันธ์ ของตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ กันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คูท่ ี่มีความสัมพันธ์ กนั มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรการมี
ปฏิสมั พันธ์ และตัวแปรเวลา/ความถี่ในการเรี ยน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เท่ากับ 0.79
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคู่ความสัมพันธ์ ของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กันน้ อ ยที่สุด คือ
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรการใช้ ประโยชน์ และตัวแปรการมีความรับผิดชอบในการทางาน โดยมีค่า
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สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เท่ากับ 0.11 โดยมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของข้ อ มูล ที่ นาไปใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ส มการโครงสร้ าง ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปร ไม่ควรมีค่าสูงกว่า 0.85 ซึ่งจะทาให้ เกิดปั ญหาภาวะร่ วมเส้ นตรง (Multicollinearity)
(Kline. 2005) โดยผลจากการวิเคราะห์ ค่าความสัม พันธ์ ระหว่างตัวแปร ของการวิจัยครั ง้ นี ้ พบว่า
ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทุกค่า มี ค่าไม่สูงกว่า 0.85 ดังนัน้ ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้จึงมี
ความเหมาะสมที่จะนามาวิเคราะห์สมการโครงสร้ างต่อไป
4. ผลการทดสอบตามสมมติฐานการวิจยั พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของเจตนา
เชิงพฤติกรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ที่ผ้ วู ิจัย
พัฒนาขึ ้นจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (  2 =282.594,
df= 97, p-value= 0.00,  2 /df= 2.913, RMSEA= 0.073, SRMR 0.059, CFI= 0.948, TLI=0.928)
ผลการวิจัยดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมุติฐานหลักของการวิจัย โดยมีผลการทดสอบตามสมมติฐานย่อ ย
ดังนี ้
สมมุติฐานย่อยข้ อที่ 1 “เจตนาเชิ งพฤติกรรม การสนับสนุนทางสังคม การควบคุมตน
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรดังกล่าวทุกตัวแปร
มีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ อิ ทธิ พล เท่ากับ 0.52, 0.30, 0.12, 0.11 และ 0.06 ตามลาดับ ผลการวิจัย จึ ง
ยอมรับสมมุติฐานย่อยข้ อที่ 1
สมมุติฐานย่อยข้ อที่ 2 “การสนับสนุนทางสังคม เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การควบคุมตน การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม และการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง มีอิทธิ พลทางตรงต่อ
เจตนาเชิงพฤติกรรม” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรดังกล่าวเกือบทุกตัวมีอิทธิ พลทางตรงต่อ
เจตนาเชิงพฤติกรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้ นตัวแปรการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ อิ ทธิ พล เท่ากับ 0.29, 0.25, 0.22 และ 0.13 ตามลาดับ ผลการวิจัยจึงยอมรับ
สมมุติฐานย่อยข้ อที่ 2 บางส่วน
สมมุติฐานย่อยข้ อที่ 3 “แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการเรี ยนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์” ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่าตัวแปรดังกล่าวมีอิ ทธิ พลทางตรงต่อ เจตคติต่อ การ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ
0.54 ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมุติฐานย่อยข้ อที่ 3
สมมุติ ฐ านย่อ ยข้ อ ที่ 4 “การรั บ รู้ การควบคุม พฤติ ก รรม เจตคติ ต่อ การเรี ย นผ่า นสื่ อ
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และการคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ างอิ ง มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่า นสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าตัวแปรเจตคติต่อการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลอ้ อมต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยผ่า นเจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.13 และ 0.07 ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมุติฐานย่อยข้ อที่ 4 บางส่วน
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ นาเสนอการอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย เพื่อให้ เกิดความ
เข้ าใจชัดเจนในการอธิบายความเป็ นเหตุเป็ นผลของตัวแปรที่ศกึ ษาในแบบจาลอง ดังต่อไปนี ้
สมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 1 แบบจาลองความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของเจตนาเชิงพฤติกรรมที่
ส่ง ผลต่อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่านสื่ออิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ของนิ สิต ระดับปริ ญญาตามสมมติ ฐ านหลักที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้ นทางอิทธิพลของ
ตัวแปรต่างๆ ดังนี ้
สมมุติฐานย่ อยข้ อที่ 1 “เจตนาเชิงพฤติกรรม การสนับสนุนทางสังคม การควบคุมตน การ
รับรู้ การควบคุมพฤติกรรม และความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ มีอิทธิ พลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรดังกล่าวทุกตัวแปร มี
อิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล เท่ า กั บ 0.52, 0.30, 0.12, 0.11 และ 0.06 ตามล าดับ ซึ่ ง สนับ สนุ น
สมมุติฐานย่อยข้ อที่ 1 ดังหลักฐานยืนยันการอภิปรายผลดังนี ้
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เจตนาเชิงพฤติกรรม

การรับรู้ การควบคุม
พฤติกรรม

พฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การควบคุมตน

ความรู้ เกี่ยวกับการ
เรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
การสนับสนุน
ทางสังคม

แทน สมมติฐานการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ที่พบ
ภาพประกอบ 19 สมมติฐานที่ 1 และผลการวิจยั ที่พบ
ผลการวิ จัย พบว่า เจตนาเชิ งพฤติ ก รรมมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่อ พฤติ ก รรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลการวิจัย นี ้ มี ความสอดคล้ อ งกับแนวคิดทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน (Theory of
Planned Behavior: TPB) ของ ไอเซน (Ajzen. 1991) ที่อธิบายว่า บุคคลจะแสดงพฤติกรรมหรื อไม่นนั ้
ขึน้ อยู่กับเจตนาเชิงพฤติกรรม โดยที่เจตนาในการกระทาพฤติกรรม เป็ นปั จ จัยชักจูงที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมและจะเป็ นตัวบ่งชีว้ ่าบุคคลได้ ทุ่มเทความพยายามมากน้ อยเพียงใดที่จะกระทาพฤติกรรม
นัน้ ยิ่งบุคคลมี ความตัง้ ใจแน่วแน่และพยายามมากน้ อ ยเพียงใด ความเป็ นไปได้ ที่บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมก็มีมากเท่านัน้ ซึง่ เจตนาเชิงพฤติกรรมมีความสาคัญกับการเรี ยนรู้และการกระทาอย่างมาก
ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้เป็ นการยืนยันแนวคิดดังกล่าวที่พบว่า ยิ่งนิสติ มีเจตนาเชิงพฤติกรรม คือมีระดับ
ความต้ องการ ความตังใจ
้ ความพยายาม หรื อการวางแผนที่จะแสวงหาความรู้ผา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ที่
มีการบริ หารจัดการการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มากขึ ้นเท่าใดย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ เท่านัน้ กล่าวคือ ยิ่ง นิสิตมีระดับความต้ องการ ความตังใจ
้ ความพยายาม
หรื อการวางแผนที่จะแสวงหาความรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นเจตนาเชิงพฤติกรรมมากขึ ้นเท่าใด
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ย่อมส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มากขึ ้นเท่านัน้ ทังพฤติ
้
กรรมของนิสิต
ทางด้ านการใช้ ประโยชน์จากการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ คือ การกลับมาทบทวนบทเรี ยน เมื่อมีข้อ
สงสัย จากการเรี ย นปกติ ศึก ษาเนื อ้ หาล่ว งหน้ า เพื่ อ เตรี ย มการเรี ย นครั ง้ ต่อ ไป พฤติ ก รรมการมี
ปฏิสมั พันธ์ ในการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แลกเปลี่ยนข้ อมูลกับผู้สอนหรื อเพื่อน การส่งงานที่ได้ รับ
มอบหมายพร้ อมทังแก้
้ ไขงานตามเวลาที่กาหนดทางการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรวมถึงเวลา/
ความถี่ ของนิ สิต ในการเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ การแบ่ง เวลาในการเรี ย นได้ อ ย่า งเหมาะสม
เข้ าศึกษาตลอดเวลาเมื่อมีเวลาว่าง ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาที่ผ่านมา ที่แสดงให้ ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเจตนาเชิงพฤติกรรมกับพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ดังเช่น การศึกษาของสูมาร์ ค;
เฮอริ คโก้ และ พูสนิค (Sumak; Hericko; & Pusnik. 2001) พบว่า เจตนาในการใช้ เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง
มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ มูฮัมมาดี (Mohammadi. 2015) ที่ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการยอมรับการเรี ยนผ่านโม
บายเลิร์นนิ่ง (M-learning) โดยการประยุกต์ใช้ โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า ตัวแปรเจตนาเชิง
พฤติกรรม มีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านโมบายเลิร์นนิ่ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.54 และยังสอดคล้ องกับการศึกษาของ มอส; โอคอน
เนอร์ และ ไวท์ (Moss; O’Connor; & White. 2010) ที่ศึกษาตัวแปรทานายทางจิ ตสังคมที่ส่งผลต่อ
ปั จจัยทางจิตสังคมที่ทานายการใช้ สอื่ อัพโหลดบนอินเตอร์ เน็ต (Enhanced Podcasting) ในการเรี ยนรู้
ของนิสิตมหาวิทยาลัย พบว่า ตัวแปรเจตนาเชิงพฤติกรรมมีอิทธิ พลทางตรงต่อการใช้ สื่ออัพโหลดบน
อินเตอร์ เน็ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.56 และยัง
มี ความสอดคล้ องกับการศึกษาในประเทศไทย ดังที่ กมลวรรณ ประภาศรี สุข (2555) ได้ ทาการศึกษา
โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติ กรรมการใช้ วารสารอิ เล็กทรอนิกส์ ของนิสิตบัณฑิตศึกษา
พบว่า เจตนาเชิงพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมในการใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ นัน่ แสดงให้
เห็นว่า เจตนาในเชิงพฤติกรรม เป็ นปั จจัยชักจูงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของนิสติ ระดับปริ ญญาตรี
ในการศึกษานี ้ยังพบว่า การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
เรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นการยืนยันสอดคล้ องกับการศึกษาตามทฤษฎีการกระทาตามแผน
(Theory of Planned Behavior) ของ ไอเซ่ น (Ajzen. 1991, 2002) ที่ เ ชื่ อ ว่ า การรั บ รู้ การควบคุ ม
พฤติกรรม เป็ นการรับรู้ ของบุคคลถึงความง่ายหรื อความยากในการกระทาพฤติกรรมที่สนใจ ซึ่งการรับรู้
การควบคุมพฤติกรรม เป็ นตัวแปร ที่สาคัญที่สง่ ผลต่อ เจตนาในการกระทาพฤติกรรม และพฤติกรรม
หรื อ การกระทาที่เกิ ดขึน้ จริ ง โดย ไอเซ่น (Ajzen. 1991) ได้ อ ธิ บายเหตุผลถึงความสัมพันธ์ ระหว่า ง
พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจริ ง และการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม ไว้ 2 ประเด็นคือ 1) ถ้ าความตังใจในการ
้
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กระทาพฤติกรรมมีความคงที่ บุคคลจะมีความพยายามมากหรื อน้ อยเพียงใดในการกระทาพฤติกรรม
เป้าหมาย ขึ ้นอยู่กับความเชื่อมัน่ ของบุคคลนัน้ ว่าเขาสามารถควบคุมการกระทาพฤติกรรมนันได้
้ ก็มี
ความเป็ นไปได้ ที่จะพยายามกระท าพฤติ กรรมดังกล่าว มากกว่าบุคคลที่ขาดความเชื่ อ มั่นว่ า เขา
สามารถควบคุมการกระทาพฤติกรรมได้ 2) ความเชื่อพื ้นฐานของทฤษฎีเกี่ยวกับความสาเร็ จของการ
กระทาว่า ส่วนหนึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถในการควบคุม ซึง่ การกระทาพฤติกรรมของบุคคลจะเกิ ดขึ ้น
มากหรื อน้ อย ขึน้ อยู่กับความพร้ อม โอกาส และทรั พยากรที่สนับสนุนหรื อขัดขวางการกระทา ดังที่
การศึกษาครัง้ นี ้พบว่า นิสติ มีการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินความสามารถของตนเอง นิสติ มีความเชื่อมัน่
ในความสามารถของตนเอง รั บรู้ ถึงความง่ายหรื อ ความยาก ของการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิ ก ส์
ผลการศึกษานีเ้ ป็ นการยืนยันแนวคิด ทฤษฎีพฤติ กรรมตามแผน ที่จ ะประเมิ นความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมจากการรั บรู้ ของบุคคล ดังนัน้ การรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรม จึงเป็ นตัวแทนของ
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งจะสะท้ อนความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมหรื อการ
เกิดพฤติกรรมอย่างแท้ จริ ง ซึง่ สอดคล้ องการศึกษาของ มอส, โอคอนเนอร์ และไวท์ (Moss; O’Connor;
& White. 2010) พบว่า การรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรม มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อ การใช้ สื่อ อัพ โหลดบน
อินเทอร์ เน็ต ของนิสิตมหาวิทยาลัย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.10 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
และการศึกษาของ กมลวรรณ ประภาศรี สุข (2555) พบว่า การรั บรู้ การควบคุมพฤติ กรรมมี อิ ทธิ พ ล
ทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมในการใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.46 และ 0.35 ตามลาดับ
ผลการศึกษายัง พบว่า การควบคุมตน มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อ พฤติ กรรมการเรี ย นผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.12) กล่าวคือ ยิ่งนิสิตมีการควบคุมตนมากขึ ้นเท่าใด
ยิ่งส่งผลทาให้ นิสิตมี พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้นเท่านัน้ ทังนี
้ ้การควบคุมตนเป็ น
ความสามารถที่ เกิ ดขึน้ ในตัวบุคคลเป็ น การรั บรู้ ต่อ ตนเองว่าจะเตือ นตนเองและคอยกากับควบคุม
การกระทาต่างๆ ของตนเองที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมัน่ สังเกตตนเองถึงการ
ใช้ เวลาในการเรี ยนแต่ละวัน การเตือนตนเองให้ มีการแสวงหาทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู้ เพิ่มเติมผ่านสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์ การแสวงหาแหล่งเรี ยนรู้ ทางออนไลน์ ฯลฯ การกระทาดังกล่าวส่งผลทาให้ นิสิตเกิด
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง ของกลุม่
พฤติกรรมปั ญญานิยม ทีเ่ ชื่อว่าการควบคุมตนเองเป็ นกระบวนการที่บุคคลใช้ วิธีการหนึ่งวิธีการใดหรื อ
หลายวิธีรวมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ไปสูพ่ ฤติกรรมที่
พึ ง ประสงค์ ซึ่ ง แนวคิ ด นี อ้ ธิ บ ายโดยอาศัย แนวทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แบบการกระท าของสกิ น เนอร์
โดยบุคคลจะเป็ นผู้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ วยตนเอง ด้ วยการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย
กระบวนการที่จะนาไปสูเ่ ป้าหมายและการควบคุมตัวแปรทังภายในภายนอกของบุ
้
คคลตลอดจนจะ
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ประเมิ นเป้าหมายด้ วยตนเอง อันจะมี ผลต่อ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ นนด้
ั ้ วยตนเอง (ประทีป จิ นงี่.
2540) และสอดคล้ องกับ การวิจัยที่ ผ่า นมา เช่น การวิ จัยของ ริ ด เดอร์ และคนอื่ น ๆ (Ridder; et al.
2012.) ได้ ทาการสังเคราะห์งานวิจัยด้ วยการวิ เคราะห์เมตต้ าที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ของตัวแปร
การควบคุมตนและพฤติ กรรมต่างๆ พบว่า ค่า effect size เฉลี่ย ความสัมพัน ธ์ ระหว่างตัวแปรการ
ควบคุมตนเองและพฤติกรรมทัง้ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น พฤติกรรมการกิ นและควบคุมน ้าหนัก
พฤติกรรมด้ านการเรี ยน พฤติกรรมด้ านการทางาน และไม่พึ่งประสงค์ เช่น พฤติกรรมการสู บบุหรี่
พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัย เป็ นต้ น เท่ากับ 0.26 และ
การวิจยั ของเอ็นกิน (Engin. 2017) ได้ ทาการศึกษาระดับของความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีตอ่ การเตรี ยม
ความพร้ อมในการเรี ย นออนไลน์ ข องนัก ศึก ษาที่ เ รี ย นวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ในมหาวิ ท ยาลัย ยูลูแ ดก
(Uludag) ผลการศึกษาพบว่า การควบคุมตนเองส่งผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยนออนไลน์
ในด้ านการกากับตนเองในการเรี ยน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.93 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
และจากการศึกษานี ้ ยังพบอีกว่า การสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติก รรม
การเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (ค่า สัม ประสิท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่า กับ 0.24) กล่าวคื อยิ่ งนิ สิตได้ รั บการ
สนับสนุนทางสังคม จากเพื่อนในชันเรี
้ ยน และอาจารย์ผ้ สู อน โดยได้ รับการสนับสนุนด้ านอารมณ์ เช่น
การให้ ความห่วงใย รับฟั งความรู้สกึ เข้ าใจ และคอยเป็ นกาลังใจ ในการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
นิสิตได้ รับการสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร เช่น ได้ รับคาแนะนา ข้ อเสนอแนะ ให้ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เป็ นผลจากเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการ
ได้ รับการสนับสนุนด้ านทรัพยากร เช่น เพื่อน และอาจารย์ผ้ สู อน ได้ ให้ การสนับสนุนอุปกรณ์ สิง่ ของ เวลา
เพื่อสนับสนุนการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้นเท่าใด ยิ่งส่งผลทาให้ นิสิตมีพฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ เท่านัน้ สอดคล้ องกับการศึกษาของ แมคคินลีและไรท์ (Mckinley; & Wright.
2014) ศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับข้ อมูลข่าวสาร ต่อความถี่ในการค้ นหาข้ อมูล
ออนไลน์ พบว่า การสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับข้ อมูลข่าวสาร ส่งผลให้ นิสติ มีการค้ นหาข้ อมูลออนไลน์
เพิ่มขึ ้น และการศึกษาของ เนติมา กมลเลิศ (2549) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนเป็ นปั จจัย
ที่สง่ ผลต่อไปยังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้ อินเตอร์ เน็ต และการศึกษาของ พราวนภา เวียงคา
(2557) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายออนไลน์
นอกจากนัน้ ผลการวิจยั นี ้ยังพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิ พล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้วิจัยได้ กาหนดเส้ นความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ
ของการเกิดพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนิสติ มาจากการศึกษา Integrated Behavior
Model พบว่า ความรู้ และทักษะ ยังเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลโดยตรงต่อพฤติกรรม เนื่องจาก ความรู้ ทักษะ
เป็ นปั จจัยที่ทาให้ เกิดการควบคุมพฤติกรรมได้ จริ ง (actual behavioral control) เพราะการจะควบคุม
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การกระทาพฤติกรรมใดๆ ขึ ้นอยู่กับความรู้ และทักษะเกี่ยวกับพฤติกรรมนัน้ ถ้ าขาดความรู้ และทักษะ
ก็จะทาพฤติกรรมนันไม่
้ เป็ น ดังนันถึ
้ งแม้ ว่าตนเองจะมั่นใจแค่ไหนว่าสามารถทาพฤติกรรมได้ แต่ใน
ความเป็ นจริ งแล้ วนัน้ ก็ไม่สามารถควบคุมและทาพฤติกรรมนันได้
้ จริ ง (Montano; & Kasprzyk. 2008)
จึงได้ นาผลการศึกษาประยุกต์กบั แนวคิดการจัดระบบความรู้ตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ของ บลูม
(Bloom. 1956, 1979) ไว้ ว่า ตัวแปรความรู้ (K: Knowledge) เทียบได้ กับองค์ ประกอบด้ านการรู้ คิด
หรื อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ด้านพุทธิพิสยั (Cognitive domain) ตามแนวคิด ของ บลูม ดังนัน้ การที่นิสิต
มีความรู้ มีความสามารถในการจดจาและเข้ าใจ เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องของการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
เข้ าใจถึงความหมายของการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ โดยมี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับศัพท์ เฉพาะ
องค์ประกอบ ขันตอนการเข้
้
าใช้ งาน และหน้ าที่การใช้ งานในแต่ละส่วนที่อยู่ภายในระบบ รวมทังนิ
้ สติ มี
ความสามารถในการนาเอาความรู้เกี่ยวกับการใช้ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ไปปรับใช้ ในการเรี ยน
รายวิชาอื่นๆ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม ซึ่งความสามารถในการจดจาและเข้ าใจเนื ้อหาที่เกี่ยวกับการ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์นี ้ ส่งผลทาให้ นิสิตมีพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทังพฤติ
้ กรรม
ของนิสิตทางด้ านการใช้ ประโยชน์จากการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมการมีปฏิ สมั พันธ์ ใน
การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเวลา/ความถี่ ของนิสิตในการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมา
ด้ วย ผลการศึกษานี ้ มี ความสอดคล้ อ งกับผลการศึกษาที่ ผ่า นมาของ แซง (Zhang. 2007) ที่ศึกษา
ความรู้ เจตคติต่อการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตจากมหาวิทยาลัยเท็ก พบว่า ความรู้มีผลต่อเจตคติ
และมีผลต่อการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต ศิริพร อัจฉริ ยโกศล (2550) ศึกษาเรื่ องความรู้ เจตคติ
และพฤติ กรรมการใช้ ระบบเครื อข่าย Outlook Web Access เป็ นเครื่ องมื อสื่อสารภายในองค์ การของ
พนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) พบว่า ความรู้ เกี่ ยวกับการใช้ ระบบ Outlook
Web Access มี ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ ระบบเครื อข่าย Outlook Web Access เป็ นเครื่ องมื อ
สือ่ สารในองค์การ และการศึกษาของ พนารัตน์ พรมมา (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตของนิสิตปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า ความรู้ ใน
การใช้ อินเตอร์ เน็ตมีอิ ทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้ อิ นเตอร์ เน็ต จากการประมวลเอกสารดังกล่าว
ข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ และมี
อิทธิพลพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ดังนันจากผลการวิ
้
จัยจึงสรุปได้ ว่า การที่นิสิตระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มีเจตนาเชิงพฤติกรรม คือมีความต้ องการ ความตังใจ
้ และความพยายามที่จะแสวงหาความรู้ ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ มีการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
เกี่ ยวข้ อ งกับการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ มี ความสามารถควบคุมตนในการเรี ยน รวมทังนิ
้ สิตมี
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และขณะเดียวกันได้ รับการสนับสนุนทาง
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สังคมจากเพื่อน จากอาจารย์ ส่งผลทาให้ เกิดพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทังพฤติ
้
กรรม
ของนิสิตทางด้ านการใช้ ประโยชน์จากการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์ ใน
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แลกเปลีย่ นข้ อมูลกับผู้สอนหรื อเพื่อน และเวลา/ความถี่ ของนิสติ ในการ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ผลการศึกษานี ้จึงเป็ นหลักฐานสนับสนุนสมมติฐานย่อยข้ อที่ 1
สมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ข้ อที่ 2 “การสนับ สนุ น ทางสัง คม เจตคติ ต่ อ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมตน การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิ ง มีอิทธิพล
ทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรดังกล่าวเกือบทุกตัว มีอิ ทธิ พล
ทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้ นตัวแปรการคล้ อยตาม
กลุม่ อ้ างอิง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล เท่ากับ 0.29, 0.25, 0.22 และ 0.13 ผลการวิจัยจึงสนับสนุน
สมมุติฐานข้ อที่ 2 บางส่วน ดังหลักฐานยืนยันการอภิปรายผลดังนี ้
การรับรู้ การควบคุม
พฤติกรรม
เจตคติต่อการเรี ยน
ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
เจตนาเชิงพฤติกรรม

การควบคุมตน

การสนับสนุน
ทางสังคม
อิเล็กทรอนิกส์
การคล้ อยตามกลุม่
อ้ างอิง

แทน สมมติฐานการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ที่พบ
ภาพประกอบ 20 สมมติฐานย่อยที่ 2 และผลการวิจยั ที่พบ
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จากผลการวิจยั ที่พบว่า การที่นิสติ รับรู้การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง มีเจตคติตอ่ การเรี ยน
ผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และได้ รั บ การสนับ สนุน ทางสัง คม ส่ง ผลต่อ การเกิ ด เจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม
ผลการศึกษานีเ้ ป็ นการยืนยันถึงทฤษฎีการกระทาตามแบบแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)
ที่พฒ
ั นาโดย ไอเซ่น (Ajzen. 1991, 2006) ซึง่ หลักการของทฤษฎีของ ไอเซ่น ได้ กล่าวว่า พฤติกรรมมนุษย์
(Behavior) ถู ก ก าหนดโดยเจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม (Intention) และการรั บ รู้ การควบคุ ม พฤติ ก รรม
(Perceived behavioral control) ขณะที่ เจตนาเชิงพฤติกรรมได้ รับอิทธิพลโดยตรงมาจาก 3 ปั จจัย ได้ แก่
1) เจตคติต่อการกระทาพฤติกรรม 2) การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงในการกระทาพฤติกรรม และ3) การรั บรู้
การควบคุมพฤติกรรม ซึ่งผู้วิจัยขออภิปรายผลประเด็นปั จจัยเชิงเหตุทงั ้ 3 นี ้ เชื่อมโยงกับข้ อค้ นพบใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ ซึง่ มีทงสอดคล้
ั้
องและต่างกับแนวคิดเจตนาเชิงพฤติกรรม ดังนี ้
การศึกษานี ้พบว่า การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม ส่งผลต่อ การเกิดเจตนาเชิงพฤติกรรม ซึ่งมี
ความสอดคล้ องตามทฤษฎีการกระทาตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของ ไอเซ่น (Ajzen.
1991, 2002) ที่เชื่อว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control: PBC) เป็ นการ
รับรู้ ของบุคคลถึงความง่ายหรื อความยากในการกระทาพฤติกรรมที่สนใจ การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม
เป็ นตัวแปรที่สาคัญที่สง่ ผลต่อเจตนาในการกระทาพฤติกรรม โดยที่ ไอเซ่น (Ajzen. 1991) ได้ กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมกับเจตนาเชิงพฤติกรรมว่า ถ้ าความตังใจในการ
้
กระทาพฤติกรรมมีความคงที่ บุคคลจะมีความพยายามมากหรื อน้ อยเพียงใดในการกระทาพฤติกรรม
เป้าหมาย ขึ ้นอยู่กับความเชื่อมัน่ ของบุคคลนัน้ ว่าเขาสามารถควบคุมการกระทาพฤติกรรมนันได้
้ ก็มี
ความเป็ นไปได้ ที่จะพยายามกระท าพฤติ กรรมดังกล่าว มากกว่าบุคคลที่ขาดความเชื่ อ มั่นว่ า เขา
สามารถควบคุมการกระทาพฤติกรรมได้ และความเชื่อพื ้นฐานของทฤษฎีเกี่ยวกับความสาเร็ จของการ
กระทาว่า ส่วนหนึ่งขึน้ อยู่กับความสามารถในการควบคุม ซึ่งทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนจะประเมิน
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมจากการรับรู้ ของบุคคล ดังนัน้ การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม
จึงเป็ นตัวแทนของความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และส่งผลต่อการเกิดเจตนาเชิงพฤติ กรรม
ดัง ผลการศึก ษาครั ง้ นี ท้ ี่ พ บว่า ยิ่ ง นิ สิต มี ก ารรั บ รู้ ถึ ง ความสามารถของตนเอง มี ค วามเชื่ อ มั่น ใน
ความสามารถของตนเอง การรับรู้ ถึงความง่ายหรื อความยากของการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาก
ขึ ้นเท่าใด ยิ่งส่งผลทาให้ เกิด ระดับความต้ องการ ความตังใจ
้ ความพยายาม และการวางแผนที่จ ะ
แสวงหาความรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อเกิดเจตนาเชิงพฤติกรรมในการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มากขึ ้นเท่านัน้ การศึกษานี ้สอดคล้ องกับการศึกษาของนักวิชาการที่ผา่ นมา เช่น การศึกษาของ เหลียว;
เซน และ เยน (Liao; Chen; &. Yen. 2007) พบว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อ
เจตนาในการใช้ บริ การออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ลี (Lee. 2010) ศึกษาตัวแปร
ทานายเจตนาในการเรี ย นด้ วยสื่ออิ เ ล็กทรอนิก ส์อ ย่างต่อ เนื่อ ง พบว่า ตัวแปรการรั บรู้ การควบคุม
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พฤติกรรมเป็ นหนึ่งในตัวแปรที่สง่ ผลต่อเจตนาในการเรี ยนด้ วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่ อง อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.01 ไอแจน และ หัทซรอน (Ajjan; & Hartshorne. 2008) ศึกษาพบว่า การรั บรู้ การ
ควบคุมพฤติกรรม เป็ นตัวแปรที่สาคัญตัวหนึ่งในโมเดลที่มีอิทธิ พลทางตรงต่อ เจตนาในการใช้ Web
2.0 technologies ในการเรี ยนการสอน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยครั ง้ นี ้ยัง
พบว่ า การใช้ Web 2.0 technologies ช่ ว ยพัฒ นาการการเรี ย นรู้ ของผู้ เ รี ย นได้ เ ป็ น อย่ า งดี และ
สอดคล้ องกับการศึกษาของ ซู และ เซน (Chu; & Chen. 2015) ที่พบว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อ เจตนาในการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรี ยนของนิสิตมหาวิทยาลัยในไต้ หวัน
ขณะที่ กมลวรรณ ประภาศรี สขุ (2555) ศึกษาพบว่า การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิ พลทางตรง
ต่อเจตนาเชิ งพฤติกรรม อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 และการศึกษาของ วสุพล ตรี โสภากุล (2558)
พบว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.148
ในการศึกษาครัง้ นี ้ยังพบว่า เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อ การเกิดเจตนา
เชิ งพฤติกรรม กล่าวคือ การที่ นิสิตมี เจตคติที่ดีต่อ การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความคิดเชิง
ประเมินค่าต่อการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีประโยชน์ มีข้อดีอย่างไร มากหรื อน้ อยเพียงใด หรื อ
นิสิตมีความเชื่อ ความรู้ สกึ ชอบ พึงพอใจต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า เป็ นสิ่งที่ประโยชน์ต่อ
ตนเอง ทาให้ ส่งผลต่อ การเกิ ดเจตนาเชิงพฤติกรรมในการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมา ซึ่งผล
การศึกษานี ้สอดคล้ องกับการศึกษาของ สุมาร์ ค; เฮอริ คโก้ และ พูสนิค (Sumak; Hericko; and Pusnik.
2001) พบว่า เจตคติตอ่ การใช้ มีอิทธิพลทางต่อเจตนาในการใช้ เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ สอดคล้ องกับการศึกษาของ เหลียว; พลาเวีย และ เยน (Liao; Palvia; & Chen. 2009) พบว่า เจตคติ
ต่อการใช้ มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาในการใช้ อย่างต่อเนื่องของนิสติ มหาวิทยาลัยที่ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์
ในการเรี ยนการสอน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทัง้ 3 กลุม่ คือ กลุม่ ที่มีประสบการณ์ในการใช้
น้ อยกว่า 6 เดือน กลุ่มที่มีประสบการณ์ ในการใช้ 6-12 เดือน กลุ่มที่มีประสบการณ์ ในการใช้ มากกว่า
12 เดื อ น เอลกาเซค; วอง และ ฟั ง (Elkaseh; Wong; & Fung. 2015) ศึกษาพบว่า เจตคติ ต่อ การใช้
มีอิทธิ พลทางตรงต่อเจตนาในการใช้ ทังในกลุ
้
ม่ นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศลิเบีย อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.01 ลิน (Lin. 2011) ศึกษาพบว่า เจตคติต่อการใช้ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
มีอิทธิ พลทางตรงต่อเจตนาในการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ ย่างต่อ เนื่องของนิสิตที่เรี ยนทาง Online ใน
Cyber University ของประเทศไต้ หวัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วน กมลวรรณ ประภา
ศรี สขุ (2555) ศึกษาพบว่า เจตคติต่อการใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิ พลทางตรงต่อเจตนาในการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01
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ส่ว นการคล้ อ ยตามกลุ่ม ไม่ มี อิ ท ธิ พลทางตรงต่อ เจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม อาจเนื่ อ งมาจาก
การศึก ษาครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ นิ ย ามและแบ่ง การคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ า งอิ ง ออก เป็ น 2 องค์ ป ระกอบ คื อ
การคล้ อยตามเพื่อน และการคล้ อยตามอาจารย์ผ้ สู อน ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ นิสิต
ที่อ ยู่ในช่วงวัยรุ่ นย่อมมี เจตคติ ความเชื่ อ หรื อ ได้ รับการจูงใจกระทาตามกลุ่มเพื่อนวัยรุ่ น ที่อ ยู่ในวัย
เดียวกัน ที่สนิทสนมมากกว่าบุคคลอื่นๆ อย่างเช่น อาจารย์ ผู้สอน จึงทาให้ คะแนนการวัดตัวแปรการ
คล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงได้ น้อย รวมทังกลุ
้ ม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้มาจากต่างคณะ ต่างสาขา จึงทา
ให้ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงเกิดขึ ้นได้ น้อย หรื อทาให้ อิทธิ พลการคล้ อยตามเกิดขึ ้นน้ อย ทังยั
้ งมีการ
กระจายของกลุม่ อ้ างอิงจากความหลากหลายของคณะ ซึ่งส่งผลต่อความคลุมเครื อในการคล้ อยตาม
พฤติกรรมของกลุม่ อ้ างอิงไปด้ วย ดังที่ สิทธิโชค วรานุสนั ติกลู (2546) กล่าวว่า ปั จจัยสาเหตุที่สง่ ผลต่อ
การคล้ อยตามคือ กลุม่ อ้ างอิง (Reference Group) กับการคล้ อยตาม ซึ่งกลุม่ อ้ างอิงนัน้ กลุม่ ที่บุคคล
คนนันคิ
้ ดว่าเหมือนกับตนเอง หรื ออยากจะเป็ นเหมือนเขาเหล่านันในคุ
้
ณลักษณะบางประการ เช่น
ค่านิยม เจตคติ ความเชื่อ หรื อพฤติกรรมที่แสดงออกมา ทังนี
้ ้ “บุคคลจะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งของเขา
เท่านัน้ ” เช่น นิสติ จะคล้ อยตามความคิด ค่านิยม และทาตามดารา นักแสดง นักร้ อง มากกว่านักธุรกิจ
เพราะเป็ นกลุม่ อ้ างอิงของเขา วัยรุ่นยอมมีเจตคติ ความคิด และกระทาตามกลุม่ เพื่อนสนิทมากกว่าทา
ตามคาสอนของครู พ่อแม่ เพราะเพื่อนเป็ นกลุม่ อ้ างอิงสาคัญกว่า นิสิตมหาวิทยาลัยอาจมีคณะของ
ตนเองเป็ นกลุม่ อ้ างอิงว่าต้ องประพฤติตวั แบบคณะที่ตนเองสังกัด หรื อมีมหาวิทยาลัยเป็ นกลุม่ อ้ างอิง
ดังนันจึ
้ งเป็ นเหตุให้ การศึกษาครัง้ นี ้ การคล้ อยตามกลุม่ ไม่มีอิทธิ พลทางตรงต่อ เจตนาเชิงพฤติกรรม
ในการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ อีกทังในการวั
้
ดตัวแปรการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงได้ ทาการวัดเหตุผล
การคล้ อยตามกลุม่ อย่างเดียว ไม่ได้ วดั เจาะจงถึงการเป็ นแบบอย่างที่นาไปสูพ่ ฤติกรรมการคล้ อ ยตาม
จึงทาให้ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงไม่สง่ อิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม
ผลการศึกษาครัง้ นี ้ยังพบว่า การควบคุมตน ส่งผลต่อการเกิดเจตนาเชิงพฤติกรรม กล่าวคือ
การที่นิสิตมี การควบคุมตนเอง โดยรับรู้ ต่อตนเองว่าจะเตือนตนเองและคอยกากับควบคุมการกระทา
ต่างๆ ของตนเองที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมัน่ สังเกตตนเองถึงการใช้ เวลาใน
การเรี ย นแต่ ล ะวัน การเตื อ นตนเองให้ มี ก ารแสวงหาทรั พ ยากรเพื่ อ การเรี ย นรู้ เพิ่ ม เติ ม ผ่ า นสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์ การแสวงหาแหล่งเรี ยนรู้ ทางออนไลน์ ฯลฯ การกระทาดังกล่าวส่งผลทาให้ นิสิตเกิด
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ สง่ ผลต่อการเกิดเจตนาเชิงพฤติกรรมในการเรี ยนผ่าน
สื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ตามมา สอดคล้ องกับการศึกษาของ เฮ็ คเกอร์ (Hagger. 2013) ได้ พัฒนารู ปแบบ
ความสัม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องการควบคุ ม ตนที่ ส่ ง ผลต่ อ เจตนาเชิ ง พฤติ ก รรมและพฤติ ก รรม
จากการศึกษางานวิจัยของ ริ ดเดอร์ และคนอื่นๆ ที่ได้ ทาการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุม
ตนเอง โดยรูปแบบความสัมพันธ์ ดงั กล่าวแสดงให้ เห็นว่า การควบคุมตนเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง
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ต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมต่างๆ และยังมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมโดยผ่านเจตนาเชิง
พฤติกรรม ซึง่ การวิจยั ของ ริ ดเดอร์ และคนอื่นๆ (Ridder; et al. 2012.) ที่ได้ สงั เคราะห์งานวิจยั ด้ วยการ
วิเคราะห์ เมตต้ าที่เกี่ ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ของตัวแปรการควบคุมตนและพฤติกรรมต่างๆ พบว่า
การควบคุมตนเองมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ ตา่ งๆ เช่น พฤติกรรมการกินและควบคุม
น ้าหนัก พฤติกรรมด้ านการเรี ยน พฤติกรรมด้ านการทางาน เป็ นต้ น อย่างมีนยั สาคัญ และสอดคล้ อง
กับการวิจยั ของ และการวิจยั ของ เอ็นกิน (Engin. 2017) ได้ ศกึ ษาระดับของความฉลาดทางอารมณ์ที่มี
ต่อการเตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยนออนไลน์ของนักศึกษาที่เรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัย
ยูลแู ดก (Uludag) พบว่า การควบคุมตนเองส่งผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยนออนไลน์ ใ น
ด้ านการกากับตนเองในการเรี ยน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.93 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
และผลจากการศึกษายังพบว่า การสนับสนุนทางสังคม มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อ เจตนาเชิ ง
พฤติ ก รรม ซึ่งการสนับ สนุน ทางสัง คมนี ้ ทอยด์ (Thoits. 1982) และ จาคอบสัน (Jacobson. 1986)
ได้ แบ่งประเภทของการสนับสนุนทางสังคม ออกเป็ น 3 ประเภท คือ การสนับสนุนทางด้ านสิง่ ของ เป็ นการ
ได้ รับความช่วยเหลือด้ านแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของเงินทอง ที่จะทาให้ บุคคลที่ได้ รับนัน้ สามารถ
ดารงบทบาท หรื อหน้ าที่รับผิดชอบได้ ตามปกติ การสนับสนุนทางด้ านข้ อมูลสารสนเทศ เป็ นการได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารรวมทังค
้ าแนะนาและการป้อนกลับ และการได้ รับการสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ คือการ
ได้ รับความรัก การดูแลเอาใจใส่การยอมรับ การเห็นคุณค่าในตน และรู้สกึ เป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม การ
สนับสนุนทางสังคมนี ้ เป็ นความรู้สกึ ของบุคคลถึงความเป็ นเจ้ าของ การได้ รับการยอมรับได้ รับความรัก
รู้ สึกว่ามี คุณค่าในตนเอง เป็ นที่ ต้องการของบุคคลอื่ น เป็ นผู้สนับสนุนด้ านจิ ตอารมณ์ วัสดุอุปกรณ์
ข่าวสาร คาแนะนา อันจะทาให้ บุคคลนัน้ สามารถดารงอยูใ่ นสังคมได้ อย่างเหมาะสม เป็ นแรงจูงใจเกิด
เจตนาเชิงพฤติกรรมตามมา ดังเช่นผลการศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่า การที่นิสิตได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคม ด้ านอารมณ์ จากเพื่อน และอาจารย์ผ้ สู อน ให้ ความห่วงใย รับฟั งความรู้ สกึ เข้ าใจ และคอยเป็ น
กาลังใจในการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การได้ รับการสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร จากเพื่อ นและ
อาจารย์คอยให้ คาแนะนา ข้ อเสนอแนะ ให้ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ ก ส์
และการได้ รับการสนับสนุนด้ านทรัพยากร เช่น อุปกรณ์ สิ่งของ เวลา ในการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นัน้ ส่งผลทาให้ นิสติ มีความตังใจ
้ พยายามแสวงหาความรู้ผา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น พร้ อมทังมี
้ การ
บริ หารจัดการการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนในรายวิชาต่างๆ ให้ เกิดการพัฒนาและต่อ
ยอดองค์ความรู้ หรื อทาให้ เกิดเจตนาเชิงพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์นนั่ เอง ผลการศึกษา
ครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับการศึกษาที่ผา่ นมา ที่ได้ ศกึ ษาอิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมที่มีตอ่ เจตนาเชิง
พฤติกรรม เช่น การศึกษาของ ลิน; แชง และลี (Lin; Zhang; & Li. 2014) พบว่า การสนับสนุนทาง
สังคมออนไลน์ ซึ่งประกอบด้ วย 1) การสนับสนุนทางด้ านข้ อ มูลข่าวสาร 2) การสนับสนุนทางด้ าน
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อารมณ์ และ 3) การสนับสนุนทางด้ านเครื อข่ายออนไลน์ ส่งผลต่อ เจตนาในการใช้ ระบบเครื อข่าย
สัง คมออนไลน์ อ ย่า งต่อ เนื่ อ งของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลัย ทางภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.59 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 การศึกษาของ ออลอเล็ค และแอลนาวาส (Al-alak; & Alnawas. 2003) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากการจัดการ
ระบบ E-Learning มีผลต่อเจตนาในการใช้ E-Learning ของกลุม่ อาจารย์ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.31 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และการศึกษาของ เหวง และไซด์ (Weng; and Tsai. 2015) พบว่า
การสนับสนุนจากครอบครั ว ส่งผลต่อ เจตนาในการใช้ งาน E-learning อย่างต่อ เนื่อ งของพนักงาน
บริ ษัทในประเทศไต้ หวัน
ดังนัน้ จากผลการวิจัยข้ างต้ นจึงสรุ ปได้ ว่า การที่ นิสิตระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มี ก ารรั บ รู้ การควบคุ ม พฤติ ก รรมของตนเอง มี เ จตคติ ต่ อ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิ เล็กทรอนิกส์ มี การควบคุมตนและได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและอาจารย์ ส่งผลต่อ
ทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม ส่วนตัวแปรการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงเพื่อนและอาจารย์ไม่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม ผลการวิจัยนี ้จึงสนับสนุนสมมุติฐานข้ อที่ 2 บางส่วน คือสนับสนุนใน
ส่ว นตัว แปรการรั บ รู้ การควบคุม พฤติ ก รรมของตนเอง เจตคติ ต่อ การเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิกส์
การควบคุมตนเอง และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมมีสง่ ผลต่อทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม ซึง่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่กาหนด
สมมุติฐานการวิจัยข้ อที่ 3 แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ มีอิทธิ พลทางตรงต่อเจตคติต่อการเรี ยนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรดังกล่าวมีอิ ทธิ พลทางตรงต่อ เจตคติต่อ การเรี ยนผ่า นสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ อิ ทธิ พ ล เท่ากับ 0.53
ซึง่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 3

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

แทน สมมติฐานการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ที่พบ
ภาพประกอบ 21 สมมติฐานการวิจยั ที่ 3 และผลการวิจยั ที่พบ
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การศึกษานีแ้ สดงให้ เห็นว่า ยิ่ง นิสิตมี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มากขึ ้นเท่าใด ย่อ มทาให้ นิสิต มี
เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้นเท่านัน้ กล่าวคือ ยิ่งนิสิตมีความต้ องการที่จะประสบ
ผลส าเร็ จ ในการเรี ย นรายวิ ช าต่ า งๆ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ ด้ วยความ
ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น พยายาม แสวงหาแหล่งเรี ยนรู้ ต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง รวมทังต้
้ องการทราบ
ข้ อมูลย้ อนกลับเพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุง/พัฒนา เพื่อการบรรลุผลสาเร็ จตามมาตรฐานมากเท่าใด ย่อม
ส่งผลทาให้ นิสิตมีเจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความคิดเชิงประเมินค่าต่อการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และด้ านความรู้สกึ ที่เป็ นอารมณ์ทางบวกต่อการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มาก
ขึน้ เท่า นัน้ สอดคล้ อ งกับ การแนวคิ ด ของ แมคเคลแลน (McClelland. 1961) ที่ ก ล่า วว่า บุ ค คลที่มี
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ จะมีลกั ษณะบุคลิกภาพที่สาคัญ คือ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานอย่า งมี
เหตุผล โดยจะทางานได้ ดีภายใต้ สภาพที่เขารู้ สกึ พอใจ ต้ องการทราบข้ อมูลย้ อนกลับ เพื่อนาไปสูก่ าร
ปรับปรุง/พัฒนา เพื่อการบรรลุผลสาเร็ จตามมาตรฐานหรื อผลที่คาดหวัง และเป็ นผู้เปลีย่ นแปลงพัฒนา
อยู่เสมอ โดยจะกระทาในสิ่งที่แตกต่างและดีขึ ้นจากเดิม แสวงหาวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อ
เป้าหมายความสาเร็ จต่อไป และเมื่อบุคคลมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์สงู บุคคลจะไม่ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรคต่างๆ
เพื่อให้ บรรลุตามสิง่ ที่คาดหวังและมีความสุขพึงพอใจเมื่อประสบผลสาเร็ จในการกระทา และส่งผลทา
ให้ เกิ ดเจตคติที่ ดี ต่อ สิ่ง นัน้ ด้ ว ย การศึกษาครั ง้ นี ้สอดคล้ อ งกับ การศึกษาของ สุทัสโต และอิ ลิยานะ
( Sutanto; & Eliyana. 2014) พบว่า ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ มีอิทธิพลโดยตรงต่อเจตคติตอ่ การเป็ น
ผู้ประกอบการของนิสิต ในมหาวิ ทยาลัยแอร์ แ ลงกา มี ค่าสัมประสิทธิ์ อิ ทธิ พ ลเท่ากับ 0.57 ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 บาการ์ และคณะ (Bakar; et.al. 2010) ศึกษาพบว่า แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ มีความสัมพันธ์
กับเจตคติต่อการเรี ยนของนิสิตมหาวิทยาลัย โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.53 ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.01 มณีวรรณ ยังปลื ้มจิตต์ (2547) ศึกษาพบว่า แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์มีความสัมพันธ์ กับเจต
คติต่อการเรี ยนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.35 ที่ระดับนัยสาคัญที่
0.01 และวันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) ศึกษาพบว่า แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อ
พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ต ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.20 ที่ระดับนับสาคัญ 0.05 ดังนัน้
จากหลักฐานที่กล่าวมาข้ างต้ น สรุปได้ วา่ แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ และมีอิทธิ พล
ทางตรงต่อเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จึงสนับสนุนสมมติฐานของการวิจยั ข้ อที่ 3
สมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ข้ อ ที่ 4 การรั บรู้ การควบคุมพฤติก รรม เจตคติต่อ การเรี ยนผ่า นสื่อ
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และการคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ างอิ ง มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าตัวแปรการรับรู้ การควบคุม
พฤติกรรม และการสนับสนุนทางสังคม มี อิ ทธิ พลมี อิ ทธิ พลทางอ้ อ มต่อ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
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อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยผ่ า นเจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.20 และ 0.09 ผลการวิจยั จึงสนับสนุนสมมุติฐานข้ อที่ 4 บางส่วน
การรับรู้ การควบคุม
พฤติกรรม

เจตคติต่อการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

เจตนาเชิงพฤติกรรม

พฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

การคล้ อยตามกลุม่
อ้ างอิง

แทน สมมติฐานการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ที่พบ
ภาพประกอบ 22 สมมติฐานการวิจยั ที่ 4 และผลการวิจยั ที่พบ
จากผลการวิจัยนี ้แสดงให้ เห็นว่าเมื่อนิสิตมีการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้ วย
การรั บ รู้ ถึ ง ความสามารถของตนเอง การรั บ รู้ ถึ ง ความง่า ยหรื อ ความยากของการเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้ ว่าจะเตือนตนเองคอยกากับควบคุม ตนเอง นิสิตมีเจตคติเชิงบวกต่อการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และได้ รับการสนับสนุนด้ านอารมณ์ความห่วงใย ด้ านข้ อมูลข่าวสาร ข้ อเสนอแนะ
และด้ านทรัพยากร อุปกรณ์ จากเพื่อนและอาจารย์ผ้ สู อน สนับสนุนในการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ส์
นิสิตนัน้ ก็ จะมี ความตัง้ ใจ ความพยายามที่จ ะแสวงหาความรู้ ผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์นนมาก
ั้
หรื อ มี
เจตนาในการกระทาพฤติกรรมมากด้ วย และนาไปสู่โอกาสที่จ ะกระทาพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้ ประโยชน์ การกลับมาทบทวนบทเรี ยน ศึกษาเนื ้อหาความรู้ เพิ่มเติมจาก
บทเรี ยน ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ ในการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มี การแลกเปลีย่ นข้ อมูลกับผู้สอนหรื อ
เพื่อน และด้ านระยะเวลา/ความถี่ ในการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นนมากขึ
ั้
้นด้ วย ดังที่ ทฤษฎีการ
กระทาตามแบบแผน กล่าวว่า ความสาเร็ จของการกระทาพฤติกรรมจะขึ ้นอยู่กบั เจตคติตอ่ การกระทา
พฤติกรรม การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิ งในการกระทาพฤติกรรม และการรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรม
ซึง่ ร่วมกันส่งผลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมโดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม และขึ ้นอยูก่ บั เจตนาเชิงพฤติกรรม
และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ซึง่ ร่วมกันส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม (Ajzen. 1991)
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จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่า ความสาเร็ จ ของพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
ขึน้ อยู่กับความตัง้ ใจหรื อเจตนาเชิงพฤติกรรม ที่ถูกกาหนดโดยเจตคติทางบวกต่อการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้ความสามารถและการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง สอดคล้ องกับ แนวคิด TPB
ที่ ป รั บ ปรุ ง ขึน้ มาใหม่ (Ajzen. 2006; Montaño; & Kasprzyk. 2008) ที่ เ ห็ น ว่า ความส าเร็ จ ของการ
กระทาพฤติกรรม ขึ ้นอยูก่ บั เจตนาเชิงพฤติกรรม ที่ถกู กาหนดโดยเจตคติของการกระทาพฤติกรรม การ
คล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ซึง่ มีความสอดคล้ องกับผลการวิจยั ที่ผ่านมา
ดังเช่น กมลวรรณ ประภาศรี สขุ (2555) ศึกษาพบว่า การรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิ พลทางอ้ อม
ต่อ พฤติกรรมการใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พล เท่ากับ 0.21 และยังพบว่า เจตคติตอ่ การใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ อิทธิพล
ทางอ้ อมต่อ พฤติกรรมการใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01
นอกจากนัน้ ผลการวิ จัย นี ย้ ัง พบว่า การคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ า งอิ ง ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่อ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลครัง้ นี ้จึงไม่สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีการกระทาตาม
แบบแผน ที่เชื่อว่า ตัวแปรการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง เป็ นปั จจัยหนึ่งในสามที่ ร่วมกันส่งผลทางอ้ อมต่อ
พฤติกรรมโดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม (Ajzen. 1991) ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะการศึกษาครัง้ นี ้ ศึกษากับ
กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนิสติ ระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่เป็ นนิสติ ที่มาจากต่างคณะ ต่างสาขา ทาให้ เกิดการ
คล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงได้ น้อยกว่า ดังที่ สิทธิโชค วรานุสนั ติกลู (2546) กล่าวว่า ปั จจัยสาเหตุที่สง่ ผลต่อ
การคล้ อยตามคือ กลุม่ อ้ างอิง (Reference Group) กับการคล้ อยตาม ซึ่งกลุม่ อ้ างอิงคือ กลุม่ ที่บุคคล
คนนันคิ
้ ดว่าเหมือนกับตนเอง หรื ออยากจะเป็ นเหมือนเขาเหล่านันในคุ
้
ณลักษณะบางประการ เช่น
ค่านิยม เจตคติ ความเชื่อ หรื อพฤติกรรมที่แสดงออกมา ทังนี
้ ้ “บุคคลจะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งของเขา
เท่านัน้ ” เช่น นิสติ จะคล้ อยตามความคิด ค่านิยม และทาตามดารา นักแสดง นักร้ อง มากกว่านักธุรกิจ
เพราะเป็ นกลุม่ อ้ างอิงของเขา วัยรุ่ นยอมมีเจตคติ ความคิด และกระทาตามกลุม่ เพื่อนสนิทมากว่าทา
ตามคาสอนของครู พ่อแม่ เพราะเพื่อนเป็ นกลุม่ อ้ างอิงสาคัญกว่า นิสิตมหาวิทยาลัยอาจมีคณะของ
ตนเองเป็ นกลุม่ อ้ างอิงว่าต้ องประพฤติตวั แบบคณะที่ตนเองสังกัด หรื อมีมหาวิทยาลัยเป็ นกลุม่ อ้ างอิง
นอกเหนือจากนัน้ การนิยามการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ แบ่ง เป็ น 2 องค์ ประกอบ คือ
การคล้ อยตามเพื่อน และการคล้ อยตามอาจารย์ผ้ สู อน ซึ่งข้ อสังเกตคือ นิสิตที่อยู่ในช่วงวัยรุ่ นย่อมมี
เจตคติ ความเชื่อหรื อได้ รับการจูงใจกระทาตามกลุม่ เพื่อนวัยรุ่ นด้ วยกันที่สนิทสนมมากกว่าบุคคลอื่นๆ
อย่างเช่น อาจารย์ ผู้สอน ซึง่ มีอิทธิพลน้ อยกว่า ทาให้ การวัดการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงได้ น้อย ดังนันจึ
้ ง
เป็ นเหตุให้ การศึกษาครัง้ นี ้ การคล้ อยตามกลุม่ ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และไม่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ความไม่
สอดคล้ องตามทฤษฎีจากข้ อค้ นพบนี ้อาจจะต้ องนาไปเป็ นข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไปในอนาคต
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สรุ ปผลและอภิปรายการวิจัยระยะที่ 2
การวิจัยในระยะที่ 2 เป็ นการวิจัย กึ่งทดลอง เพื่อ ศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมส่งเสริ ม
คุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิต ในการกาหนดเนื ้อหาและ
กิจกรรมในโปรแกรมการทดลองผู้วิจยั นาตัวแปรคุณลักษณะทางจิตจากการศึกษาระยะที่ 1 ที่พบว่ามี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งได้ แก่ การรับรู้ การ
ควบคุม พฤติ ก รรม เจตคติ ต่อ การเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ความรู้ เกี่ ย วกับ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ นอกจากนี ใ้ นการวิ จัยระยะที่ 1 ยัง พบปั จ จัย จิ ต สังคมอื่ น ที่มี อิ ท ธิ พ ลต่อ เจตนาเชิ ง
พฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นัน่ คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการสนับสนุน
ทางสังคม ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ผู้วิจัยจึงกาหนดให้ ปัจจัยทัง้ 2 เป็ นตัวแปรปฏิสมั พันธ์ เพื่อทดสอบว่า
ปั จจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการได้ รับโปรแกรมของนิสิตหรื อไม่ เพราะฉะนันในการศึ
้
กษาวิจยั ในระยะที่
2 จึ ง เป็ น การวิ จัย กึ่ ง ทดลอง ที่ มี รู ป แบบการทดลอง คื อ Generalized block design ที่ มี การวัด ผล
3 ระยะ คือ การวัดผลก่ อนการทดลอง หลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ โดยมี
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย โปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และแบบสอบถามที่มาจากงานวิจยั ระยะที่ 1 ทังหมด
้
ได้ ชุด 1) แบบวัดพฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ 2)แบบวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม 3)แบบวัดการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม
4) แบบวัดเจตคติ ต่อการเรี ย นผ่ านสื่อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ 5) แบบวัดความรู้ เกี่ ยวกับ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 6) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ และ 7) แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาระยะที่ 2 ผู้วิจัยกาหนดประชากร คือ นิสิตระดับปริ ญญาตรี
ชันปี
้ ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากคณะที่มีคะแนนเฉลีย่ โดยรวมของพฤติกรรมการเรี ยน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับต่าในช่วงเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงไป พบว่ามีจานวน 2 คณะ ซึ่งเป็ นผลที่ได้
จากงานวิจยั ระยะที่ 1 และทาการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบสองขันตอน
้
(Two-Stage Sampling) โดย ขันที
้ ่1
ทาการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการเลือกคณะมี คะแนนพฤติกรรมการ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ระดับต่าในช่วงเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 จานวน 1 คณะ ขันที
้ ่ 2 ทาการสุม่ ตัวอย่าง
แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 1 สาขาวิชาเข้ ากลุม่ ทดลอง และสุม่ อีก 1 สาขาวิชาเข้ ากลุ่ม
ควบคุม โดยเลือกนิสิตที่สมัครใจเข้ าร่ วมโปรแกรมจากทัง้ 2 สาขาวิชาๆ ละ 40 คน รวมกลุม่ ตัวอย่าง
ทังหมด
้
80 คน
ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ น 4 ตอน ได้ แก่ 1) ข้ อมูลพรรณนาตัวแปร 2) การทดสอบ
ข้ อ ตกลงเบื อ้ งต้ น และ 3) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ตามสมมติ ฐ านการวิ จัยการทดลองข้ อ ที่ 1-3 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
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สรุปผลการวิจัย
1. ข้ อมูลพรรณนาตัวแปร
1.1 จ านวนนิ สิ ต ชั น้ ปี ที่ 3 ที่ เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรมการส่ง เสริ ม คุ ณ ลัก ษณะทางจิ ต และ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลอดระยะเวลาของการวิจัย จานวนทังหมด
้
79 คน โดย
แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 39 คน และกลุม่ ควบคุม 40 คน
1.2 การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของคะแนน เจตคติต่อ การเรี ยนผ่านสื่อ อิ เ ล็กทรอนิ ก ส์
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน และความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
1.2.1 เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มทดลอง พบว่า มี คะแนน
เพิ่มขึน้ ในระยะวัดผลการทดลองทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28, 3.82 และ
3.89) ในขณะที่กลุ่มควบคุม มี คะแนนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อ ยในระยะวัดผลการทดลองทันที และลดลงใน
ระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.11, 3.34 และ 2.90)
1.2.2 การรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรม ในกลุ่มทดลอง พบว่า มี คะแนนเพิ่มขึ ้นใน
ระยะวัดผลการทดลองทันที และลดลงเล็กน้ อยในระยะหลัง ทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82,
4.25 และ 4.13) ในขณะที่กลุม่ ควบคุม มีคะแนนคงที่ในระยะวัดผลการทดลองทันที และลดลงในระยะ
หลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.49, 3.49 และ 3.02)
1.2.3 การควบคุมตนในกลุม่ ทดลอง มีคะแนนเพิ่มขึ ้นในระยะหลังทดลองทันทีและ
หลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58, 4.06 และ 4.31) ในกลุม่ ควบคุมมีคะแนนลดลงทัง้ ใน
ระยะ หลังทดลองทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.49, 3.40 และ 3.02)
1.2.4 ความรู้ เกี่ ย วกั บ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในกลุ่ม ทดลอง พบว่า
มีคะแนนเพิ่มขึ ้นในระยะวัดผลการทดลองทันทีและระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 7.64,
10.18 และ 11.28) ในขณะที่กลุม่ ควบคุม มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที
และลดลงในระยะวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 8.60, 9.30 และ 10.00)
1.3 การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของคะแนน เจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์แยกรายด้ าน
1.3.1 เจตนาเชิงพฤติกรรม ในกลุม่ ทดลอง พบว่า มีคะแนนเพิ่มขึ ้นในระยะวัด ผล
การทดลองทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09, 3.78 และ 3.96) ในขณะที่กลุ่ม
ควบคุม มีคะแนนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในระยะวัดผลการทดลองทันที และลดลงในระยะหลังทดลอง
4 สัปดาห์ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.96, 3.27 และ 2.91)
1.3.2 พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มี คะแนนเพิ่มขึ ้นในระยะ
วัดผลการทดลองทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36, 3.87 และ 4.09) ในขณะที่

193
กลุม่ ควบคุม มีคะแนนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในระยะวัดผลการทดลองทันที และลดลงในระยะหลังทดลอง
4 สัปดาห์ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.10, 3.31 และ 3.18)
2. การทดสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ น ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้ วยสถิติวิเคราะห์ข้อมูล
คือ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วมหลายตัวแปร โดยก่อ นทาการทดสอบข้ อ มูล ผู้วิจัยได้ ทาการ
ตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการวิเคราะห์ ได้ แก่ 1) ตรวจสอบความเป็ นอิสระของคะแนนจากการที่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีไ้ ด้ รับคัดเลือ กเข้ ามาอย่างเป็ นอิ ส ระโดยการสุ่มกลุ่ม ตัวอย่างเข้ ารั บ การ
ทดลองตามรูปแบบการทดลองที่กาหนดไว้ ในแต่ละกลุม่ จึงไม่ละเมิดข้ อตกลงเบื ้องต้ นในข้ อนี ้ ส่วนการ
ทดสอบการแจกแจงของตัวแปรว่ามีลกั ษณะเป็ นการแจกแจงเป็ นปกติหรื อไม่ (Normal distribution)
โดยใช้ สถิ ติ Shapiro-Wilk พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี ค่า zvalue (Skewness & Kurtosis) อยูร่ ะหว่าง -1.96 ถึง +1.96 แสดงว่า การแจกแจงตัวแปรตามในแต่ละ
กลุ่มเป็ นปกติ 2) ตรวจสอบความเป็ นเอกพันธ์ ของเมทริ กซ์ ความแปรปรวนร่ วม (Homogeneity of
variance-covariance matrices) ด้ วย Box’s M test ผลการวิเคราะห์ พบว่าไม่มี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ
เมื่ อ ตรวจสอบความเท่ า กัน ของความแปรปรวนตัว แปรตามด้ ว ยวิ ธี Levene’s Test พบว่ า ไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรตามมีความเท่ากันทุกกลุม่
3) ตรวจสอบความสัมพันธ์ เชิงเส้ นระหว่างตัวแปรตาม (Linearity) การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลาย
ตัวแปรจะมี ความเหมาะสมเมื่ อตัวแปรตามมี ความสัมพันธ์ กัน ตรวจสอบด้ วยการใช้ สถิ ติ เพียร์ ส ัน
(Pearson’s Correlation) พบว่า การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน และเจตคติต่อการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กัน และเจตนาเชิงพฤติกรรมกับพฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ เช่นเดียวกัน จากผลการทดสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ น
ของเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าในการวิจัยครัง้ นี ้เป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ นของ
สถิติทดสอบ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ ทาการตรวจสอบตัวแปรจัดกระทาและทดสอบสมมติฐานการวิจยั ต่อไป
3. ผู้วิจัยยังได้ ทาการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวแปรจัดกระทา โดยการทดสอบความแตกต่าง
ของ เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ การรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตนและ
ความรู้ เกี่ ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ในช่วงระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีระหว่างกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุม เพื่อแสดงให้ เห็นว่าโปรแกรมสามารถพัฒนาตัวแปรที่นามาเป็ นแนวคิดหลักใน
การสร้ างโปรแกรม ซึ่งเป็ นตัวแปรต้ นจากการวิจัยระยะที่ 1 โดยผลการทดสอบพบว่า เจตคติต่อ การ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตนและความรู้เกี่ยวกับการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีแตกต่างกันระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุม อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยในกลุ่ม ทดลองซึ่ง เป็ น กลุ่ม ของนิ สิต ที่ ไ ด้ รั บ
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โปรแกรมมี ค่าเฉลี่ย ทุก ตัวแปรสูง กว่ากลุ่ม ควบคุม นั่นคือ โปรแกรมส่งเสริ ม คุณ ลักษณะทางจิ ต มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาตัวแปรต้ นจากการวิจยั ระยะที่ 1 ได้ จริ ง
4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
4.1 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 “นิ สิ ต ในกลุ่ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย เจตนาเชิ ง
พฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะวัดผลหลังการ
ทดลองทันที” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสติ ในกลุม่ ทดลอง มีคะแนนเฉลีย่ เจตนาเชิงพฤติกรรม
และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Wilks’s Lambda = 0.90, F = 3.77) ผลทดสอบการวิเคราะห์อิ ทธิ พ ล
ย่อ ย (simple main effect) ทุก ตัว แปรพบว่า นิ สิต ในกลุ่ม ทดลองมี ค่า เฉลี่ย ทุก ตัว แปรสูง กว่า กลุ่ม
ควบคุม ในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที ดังนันจึ
้ งยอมรับสมมติฐานที่ 1
4.2 ผลการทดสอบสมมติฐ านที่ 2 “การเปลี่ยนแปลงของเจตคติต่อ การเรี ยนผ่า นสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์ การรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน และความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีความแตกต่างกันระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที
และวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันระหว่างกลุม่
ทดลองและครั ง้ ของการวัดต่อตัวแปรเจตคติต่อ การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้ การควบคุม
พฤติกรรม และการควบคุมตน (F = 4.03, F=4.39 และ F=7.81 ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 โดยนิสิตในกลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อ การเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ การรั บรู้ การ
ควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตนหลังจากสิ ้นสุดการเข้ าร่ วมโปรแกรมไม่แตกต่างกับระยะหลังการ
ทดลอง 4 สัปดาห์ ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคะแนนของตัวแปรดังกล่าวลดลงในช่วงวัดผลหลังการทดลอง
4 สัปดาห์ นอกจากนี ้ยังพบว่า ไม่มีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันระหว่างกลุม่ ทดลองและครัง้ ของการวัดต่อตัวแปร
ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (F = 0.79) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทีร่ ะดับ 0.05 ดังนัน้
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 บางส่วน
4.3 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 “การเปลี่ย นแปลงของเจตนาเชิ ง พฤติ ก รรมและ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุมใน
ระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีและวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มี
ปฏิ ส ัม พัน ธ์ ร่ ว มกัน ระหว่า งกลุ่ม ทดลองและครั ง้ ของการวัด ต่อ ตัว แปรเจตนาเชิ ง พฤติ ก รรมและ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (F= 6.63 และ F = 5.79) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยนิสิตในกลุ่ม ทดลอง มี คะแนนเฉลี่ยเจตนาเชิ งพฤติก รรมและพฤติ กรรมการเรี ย นผ่า นสื่อ
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ร ะยะหลัง การทดลองเสร็ จ สิ ้นทัน ที ไม่ แ ตกต่า งกับระยะหลัง การทดลอง 4 สัป ดาห์
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ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคะแนนของทุกตัวแปรลดลงในช่วงวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ ดังนันจึ
้ งยอมรับ
สมมติฐานการวิจยั ที่ 3
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้ อ ที่ 1 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความแตกต่างของ
เจตนาเชิงพฤติกรรม พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที ซึ่งเป็ นการทดสอบว่าโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มี
ต่อ พฤติ กรรมการเรี ย นผ่า นสื่ออิ เล็ ก ทรอนิ กส์ มี ป ระสิท ธิ ผ ลท าให้ เ กิ ด เจตนาเชิ ง พฤติ ก รรม และ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่อย่างไร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นิสิตในกลุม่
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และผลการวิเคราะห์อิทธิพลย่อยของตัว
แปรพบว่า นิสิตในกลุม่ ทดลองมีค่าเฉลี่ยของตัวแปรเจตนาเชิงพฤติกรรม และตัวแปรพฤติกรรมการ
เรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ สูงกว่ากลุ่มควบคุม ในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที แสดงให้ เห็นว่า
โปรแกรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ลัก ษณะทางจิ ต ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มี ประสิทธิ ภาพที่ทาให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมโปรแกรมเกิ ด เจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ผลการวิ จัย ดัง กล่า วสอดคล้ อ งกับ การวิ จัย ระยะที่ 1 ที่ พ บว่า การรั บ รู้ การควบคุม
พฤติกรรม การควบคุมตน เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิ พลทางตรงต่อ เจตนาเชิ ง
พฤติกรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และพบว่า เจตนาเชิงพฤติกรรม การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม
การควบคุมตน ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรดังกล่าวมาประยุกต์พฒ
ั นาเป็ นส่วน
หนึ่งของโปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์
โดยประยุกต์ใช้ แนวคิดหลักที่สาคัญ ประกอบด้ วย 1) การเสริ มสร้ างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทังนี
้ ้ความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นสิ่งสาคัญที่ควรส่งเสริ ม
ให้ กบั ผู้เรี ยนก่อนเริ่ มเรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีพร้ อมสาหรับการเรี ยนรู้ (จินตวีร์ (มัน่ สกุล) คล้ ายสังข์. 2555)
โดยในการจัดโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิต จึงเริ่ มด้ วยการให้ ความรู้กบั ผู้เข้ าร่วมโปรแกรมก่อ น
เป็ นลาดับแรก โดยเริ่ มต้ นให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมโปรแกรมได้ เข้ าใจถึงความหมายและลักษณะสาคัญของการ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมมีความรู้และเข้ าใจถึงส่วนประกอบที่สาคัญใน
การเข้ าเรี ยน ทัง้ ในเรื่ องระบบบริ หารจัดการการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) แนวคิดเกี่ ยวกับการ
พัฒนาเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ในการพัฒนาเจตคติครัง้ นี ้เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรม
ได้ เห็นถึงประโยชน์และความสาคัญของการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ แนวคิดการเปลีย่ นแปลง
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เจตคติ ข องแมคไกวร์ (McGure.1996) 3) แนวคิ ด การควบคุม ตนเอง ซึ่ง การควบคุม ตนเองเป็ น
ความสามารถในการกาหนดตนเองของนิสิต ทางด้ านความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทาของ
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ให้ เป็ นไปในทิศทางหรื อเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อสนับสนุนหรื อเพิ่มประ
สิ ท ธิ ภ าพของการเรี ย นในรายวิ ช าต่ า งๆ โดยใช้ กระบวนการตามแนวคิ ด การควบคุ ม ตนเอง
ที่ ป ระกอบด้ วย 4 ขัน้ ตอน คื อ การก าหนดพฤติ กรรมเป้าหมายด้ วยตนเอง การสัง เกตและบันทึก
พฤติกรรม การประเมินตนเอง และการให้ การเสริ มแรงตนเอง (โสภา มะเครื อสี. 2537; ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์ .
2552; จินตนา ตันสุวรรณนนท์. 2550) และ 4) แนวคิดการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง โดย
พัฒนาให้ กลุม่ ตัวอย่างมี การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
แนวคิ ด การสร้ างการรั บ รู้ ตนเองของแบนดู ร า (Bandura. 1986) ซึ่ง มี แ นวทางการพัฒ นา ได้ แ ก่
การอ้ างอิงจากประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสาเร็ จ การใช้ ตวั แบบโดยการใช้ ตวั แบบที่เป็ นบุคคล
และการใช้ คาพูดชักจูง กิจกรรมประกอบด้ วย การให้ คาชี ้แนะ การให้ กาลังใจด้ วยคาพูด การให้ ข้อมูล
ย้ อ นกลับ และการกล่า วชื่ น ชมในความส าเร็ จ ของการท ากิ จ กรรมต่า งๆ ตามโปรแกรมส่ง เสริ ม
คุณลักษณะทางจิต
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องพบว่า เทคนิคการควบคุมตนเองและการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมครัง้ นี ้ เป็ นเทคนิค ที่สาคัญที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนกระบวนการทาง
ปั ญญาขึ ้นได้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต. 2556; ประทีป จินงี่. 2540) ตามแนวคิดพื ้นฐานของทฤษฎีการ
เรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคมของแบนดูร่านัน้ เชื่อว่าพฤติกรรมของคนเรานัน้ ไม่ได้ เกิดขึ ้นและเปลีย่ นแปลง
ไปเนื่องจากปั จจัยสภาพแวดล้ อมแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่มีผลมาจากปั จจัยส่วนบุคคลด้ วย ซึง่ ส่วน
ที่เปลีย่ นแปลงไปของปั จจัยส่วนบุคคลนี ้เรี ยกกว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางปั ญญา หมายถึง การ
คิด การให้ ความหมาย จินตนาการ ความเชื่อ ความคาดหวัง ความตังใจ
้ ฯลฯ โดยเชื่อว่ากระบวนการ
เปลี่ย นแปลงทางปั ญ ญานี ซ้ ึ่ง เป็ น กระบวนการเปลี่ย นแปลงทางจิ ต สามารถปรั บ เปลี่ย นได้ และ
กระบวนการเปลีย่ นแปลงทางปั ญญานี ้มีผลต่อพฤติกรรม และถ้ ากระบวนการเปลีย่ นแปลงทางปั ญญา
เปลี่ยน พฤติกรรมของบุคคลก็ จะเปลี่ยนแปลงด้ วย (ประทีป จินงี่. 2540; อ้ างอิงจาก Dobson. 1988)
และนอกจากนี ใ้ นการสร้ างโปรแกรมยัง มี ก ารเสริ ม ด้ ว ยการให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ การเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อการเรี ยน ซึ่งเป็ นการพัฒนาที่เกี่ยวข้ องกับ
การรู้ คิดภายในตัวบุ คคล ดังนัน้ กลุ่มนิ สิต ที่ไ ด้ รับ โปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิ ตจึง เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงกระบวนการทางปั ญ ญาซึ่ ง เป็ นกระบวนการที่ ส าคัญ ในการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ย นแปลงของคุณ ลัก ษณะทางจิ ต คื อ ความตัง้ ใจในการเรี ย นหรื อ เจตนาเชิ งพฤติ ก รรมจนเกิ ด
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่พงึ ประสงค์ได้
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ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับการศึกษาในอดีตที่ได้ นาแนวคิดดังกล่าวพัฒนา
เป็ นโปรแกรมเพื่อส่งเสริ มคุณลักษณะหรื อ พฤติก รรมที่ พึงประสงค์ ต่างๆ ที่ใกล้ เคียงกับเจตนาเชิ ง
พฤติกรรม เช่น การวิจยั ของ มนาปี คงรักช้ าง (2558) ศึกษาผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในอาชี พที่มี ต่อการตัด สินใจเลือ กอาชี พ ของนัก เรี ยนมัธยมศึก ษาปี ที่ 6 โดยมี กลุ่มตัว อย่า ง
จ านวน 40 คน แบ่ง เป็ น กลุ่ม ทดลองที่ ได้ รั บ โปรแกรมการรั บรู้ ความสามารถในตนเองในอาชี พที่
พัฒนาขึ ้นตามทฤษฎีของ แบนดูร่า จานวน 20 คน และกลุม่ ควบคุมที่ได้ รับการสอนแนะแนวแบบปกติ
จานวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลองนักเรี ยนที่ได้ รับโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในอาชีพมีคา่ เฉลีย่ คะแนนการตัดสินใจเลือกอาชีพสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการแนะแนวทางอาชีพ
ด้ วยวิธีการปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนงานวิจัยที่สร้ างโปรแกรมพัฒนาเพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมที่มีต่อตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับพฤติกรรมการเรี ยนผ่าน
สื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น การวิ จัย ของนวลฉวี ประเสริ ฐ สุข (2545) ศึก ษาเปรี ย บเที ย บผลการปรั บ
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน โดยใช้ การควบคุมตนเองและการเสริ มแรงจากผู้สอน กลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นนิสิตระดับปริ ญญาตรี ชนั ้ ปี ที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนวิชาจิตวิทยาการศึกษาในภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2543 จานวน 60 คน ที่ได้ มาจากการสุม่ อย่างง่าย ดาเนินการทดลองแบ่งเป็ น
3 ระยะ คือ ระยะเส้ นฐาน ระยะสร้ างและรักษาพฤติกรรม และระยะติดตามผล จากการศึกษาพบว่า
1) พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในชัน้ เรี ยนทังพฤติ
้ กรรมร่วมทางวาจาและพฤติกรรมร่วมทางการกระทาใน
ระยะสร้ างและรั ก ษาพฤติ ก รรมของนิ สิต กลุ่ม ที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ พฤติ ก รรม โดยการควบคุม ตนเอง
การเสริ มแรงจากผู้สอนและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ และกลุ่มทดลองมี
คะแนนพฤติกรรมการมีสว่ นร่ วมในชัน้ เรี ยนสูงกว่ากลุม่ ควบคุม และจินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550)
ได้ ศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมการฝึ กอบรมการรู้ เท่าทันสื่อของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
จานวน 60 คน โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ กลุม่ ทดลอง A จะได้ รับการฝึ กอบรมการรู้เท่าทันสือ่ ทัง้ 2 ระยะ
ในระยะที่ 1 เป็ นการพัฒนาการรู้ เท่าทันสื่อทัง้ 3 ด้ าน คือด้ านการคิด ความรู้ สกึ /จิตใจและพฤติกรรม
และในระยะที่ 2 ได้ รับการฝึ กทาโครงการ สาหรั บกลุ่มทดลอง B ได้ รับการฝึ กอบรมการรู้ เท่าทันสื่อ
เฉพาะในระยะที่ 1 ซึง่ เป็ นการพัฒนาทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านการคิด จิตใจและพฤติกรรม ไม่ได้ รับการฝึ กทา
โครงการและกลุ่มควบคุมไม่ได้ รับการฝึ กอบรมการรู้ เท่าทันสื่อ และไม่ได้ ฝึกทาโครงการ ในการจัด
กิ จ กรรมนีม้ ี การใช้ แนวคิดการควบคุมตนเองร่ วมกับแนวคิ ดกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ต าม
แนวคิดของ แมคไกวร์ ผลการศึกษาพบว่า นิสติ ที่ได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสือ่ มีคะแนน
เฉลีย่ การรู้เท่าทันสือ่ สูงกว่านิสิตที่ไม่ได้ รับการฝึ กและรูปแบบที่ดีสดุ ในการพัฒนาการรู้เท่าสือ่ ของนิสิต
คือฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสือ่ ทัง้ 3 ด้ าน ร่วมกับการทาโครงการ
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นอกจากนี ้ในการวิจัยระยะที่ 1 ยังพบปั จจัยจิตสังคมอื่นที่มีอิทธิ พลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม
และพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นัน่ คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคม
ดังนัน้ ในการวิจัยครั ง้ นีผ้ ้ ูวิจัยจึงกาหนดให้ ปัจ จัยทัง้ 2 เป็ นตัวแปรปฏิสมั พันธ์ เพื่อ ทดสอบว่าปั จจัย
ดังกล่าวมีอิทธิ พลต่อการได้ รับโปรแกรมของนิสิตหรื อไม่ ผลการวิจัยพบว่า ไม่พบปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมต่อกลุ่มทดลอง ดังนั ้น นักศึกษาในกลุ่มทดลอง ที่มี
ระดับตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมที่แตกต่างกัน จะมีเจตนาเชิงพฤติกรรม
และคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ทังในระยะวั
้
ดผลหลังทดลอง
ทัน ที และวัด ผลหลัง การทดลอง 4 สัป ดาห์ ผลการวิ จัย ดัง กล่า วแสดงให้ เ ห็ น ว่า นิ สิต ที่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนทางสังคมและนิสิตที่ไม่ได้ รับการสนับสนุนทางสังคม หรื อนิสติ ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ สงู และ
นิสิตที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ต่า เมื่ อ เข้ าร่ วมโปรแกรมก็ จ ะส่งผลให้ เ กิ ดการเปลี่ยนแปลงเจตนาเชิ ง
พฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน นัน่ คือ โปรแกรมการส่งเสริ ม
คุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถพัฒนานิสิตให้ เกิดเจตนา
เชิ งพฤติ กรรมและพฤติ กรรมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ได้ แม้ ว่านิ สิตที่ เข้ าร่ วมโปรแกรมจะมี แรงจูงใจ
ใฝ่ สมั ฤทธิ์และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับใดก็ตาม ไม่จากัดอยูเ่ ฉพาะกลุม่ นิสิตที่ได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคม หรื อมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์สงู เท่านัน้
จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 2 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นของเจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน
และความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ในระยะวัดผล
หลังการทดลองทัน ที และหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็ นการทดสอบว่า โปรแกรมการส่ง เสริ ม
คุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิ ผลทาให้ เจตคติต่อการ
เรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน และความรู้เกี่ยวกับการเรี ยน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อมีความคงทนของตัว แปร
ดังกล่าว ตัง้ แต่ระยะหลังทดลองทันที จนถึงระยะหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ ในกลุ่มทดลอง ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า มีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันระหว่างกลุม่ ทดลองและครัง้ ของการวัดต่อตัวแปรเจตคติ
ต่อการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และการควบคุมตน โดยนิสติ ในกลุม่
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และการ
ควบคุม ตน หลัง จากสิน้ สุด การเข้ า ร่ ว มโปรแกรมไม่ แ ตกต่า งกับ ระยะหลัง การทดลอง 4 สัป ดาห์
ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคะแนนของตัวแปรดังกล่าวลดลงในช่วงวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ แสดงว่า
นิสิตที่ได้ รับโปรแกรม จะมี ความคงทนของเจตคติต่อ การเรี ยนผ่า นสื่อ อิ เล็กทรอนิ กส์ การรั บรู้ การ
ควบคุมพฤติกรรม และการควบคุมตน มากกว่ากลุม่ ควบคุม และพบว่า ไม่มีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันระหว่าง
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กลุม่ ทดลองและครัง้ ของการวัดต่อตัวแปรความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า การเปลีย่ นแปลงของความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุมในช่วงวัดผลหลังการทดลองทันทีและหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ โดยกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุมต่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจาก
สิ ้นสุดการเข้ าร่ วมโปรแกรมไม่แตกต่างกับระยะหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และพบว่านิสิตที่ได้ รับ
โปรแกรมและไม่ได้ รับโปรแกรมจะมีความคงทนของความรู้ เกี่ ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิก ส์
เช่นเดียวกัน เนื่องจากในแต่ละกลุม่ ได้ เรี ยนโดยใช้ E-learning เช่นเดียวกัน จึงทาให้ เกิดประสบการณ์
ในการเรี ยนจนเกิ ด องค์ ความรู้ ขึน้ ได้ ทงในกลุ
ั้
่ม ทดลองที่ไ ด้ รับโปรแกรมและกลุ่มควบคุม ที่ ไม่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรม ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความรู้เพิ่มเติมในช่วงวัดผลหลังการ
ทดลอง 4 สัปดาห์ พบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สงู กว่า
กลุม่ ควบคุม ดังนันโปรแกรมจึ
้
งมีประสิทธิ ภาพที่ดีในการส่งเสริ มให้ นิสิตเกิดความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยน
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ขึ ้นได้
นอกจากนี ้จากการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมในเบื ้องต้ น พบว่า ในกลุม่ ทดลองนิสิต
ที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมจะมี เ จตคติ ต่อ การเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ การรั บ รู้ การควบคุม พฤติ ก รรม
การควบคุมตน และความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุจากการวิจยั
ระยะที่ 1 สูงกว่ากลุม่ ควบคุมในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที และจากสมมติฐานการวิจัยข้ างต้ น
ยัง พบว่า หลัง สิน้ สุด การเข้ า ร่ ว มโปรแกรมนิ สิตยัง มี การคงทนของปั จ จัย ดังกล่าว แสดงให้ เ ห็ น ว่า
โปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็ นโปรแกรม
ที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพในการส่งเสริ ม คุณลัก ษณะทางจิ ต ที่ เ ป็ น ปั จ จัย เชิ งสาเหตุ จ ากการวิ จัย ระยะที่ 1
ได้ อย่างดี ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้ องกับการวิจัยของ อ้ อมเดือน สดมณี และคณะ (2548) ได้ ทา
การวิจัยเรื่ อง ประสิทธิ ผลในการอบรมทักษะและจิตลักษณะที่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยัดน ้าและ
ไฟฟ้าของนักเรี ยนประถมศึกษา ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนเจตคติต่อการประหยัดน ้าและไฟฟ้าของนัก เรี ย น
ด้ วยการฝึ กอบรมเจตคติตอ่ การประหยัดน ้าและไฟฟ้า แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทดลองเป็ นกลุม่ ที่
ได้ รั บ การฝึ ก อบรมเจตคติ ต่อการประหยัด น า้ และไฟฟ้า และกลุ่ม ควบคุม เป็ น กลุ่มที่ ไ ม่ไ ด้ รั บการ
ฝึ กอบรม ในการเสริ มสร้ างเจตคติในงานวิจยั นี ้ใช้ แนวคิดของ แมคไกวร์ (McQuire. 1969) โดยการให้
ฝึ กสนับสนุนวิธีการเกาะยึดเจตคติกบั ค่านิยมอันที่มีความมั่นคง ใช้ ความเชื่อในตน ซึง่ เป็ นจิตลักษณะ
เดิมอยูใ่ นตัวนักเรี ยนอยูแ่ ล้ ว ผู้วิจยั ใช้ กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มให้ เด่นชัดขึ ้น โดยให้ นกั เรี ยนแสดงเหตุผลที่ว่า
เห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยกับบทความที่แจกให้ จากนันผู
้ ้ วิจยั ทาการทดสอบความแตกต่างของสองกลุม่
พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กอบรมแล้ ว 1 เดือน มีคะแนนเจตคติต่อการประหยัดน ้าและไฟฟ้า สูงกว่า
กลุม่ ที่ไม่ได้ รับการฝึ ก และพัชรี ดวงจันทร์ (2553) ได้ พฒ
ั นาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ
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ป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมีโรคอ้ วนเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญ โดยใช้ โปรแกรมการควบคุมตนเอง
และการรับรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อพัฒนาพัฒนาการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม กลุม่ ตัวอย่างที่
ศึกษาคือ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 และ 5 ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 40 คน
แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 20 คน ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้ วนและ
เบาหวานชนิดที่ 2 และพฤติกรรมการบริ โภคอาหารระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ และพบว่าในกลุม่ ทดลอง ความรู้ เกี่ยวกับโรคอ้ วนและเบาหวานชนิดที่ 2
การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกก าลัง
และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกาลังเพิ่มขึ ้นจากก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ และ
พบว่าในกลุม่ ทดลอง การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกกาลัง และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกาลังเพิ่มขึ ้นจากก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 3 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นของเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม ในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็ นการทดสอบว่า
โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิ ผล
ทาให้ เจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ไม่มี
การเปลีย่ นแปลงหรื อมีความคงทนของคะแนน ตังแต่
้ ระยะหลังทดลองทันทีจนถึงระยะหลังการทดลอง
4 สัปดาห์ ในกลุม่ ทดลอง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันระหว่างกลุม่ ทดลอง
และครัง้ ของการวัดต่อตัวแปรเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
นิสิตในกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระยะหลังทดลองทันทีไม่แตกต่างกับระยะหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคะแนนเฉลีย่
ของทุกตัวแปรลดลงในช่วงวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ แสดงว่านิสติ กลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรม
มีความคงทนของเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ ว่าเวลาจะ
เปลี่ย นไป ทัง้ นี เ้ นื่ อ งมาจากในการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริ ม คุณลักษณะทางจิ ต ในครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จั ย ได้
ประยุกต์ใช้ เทคนิคการควบคุมตนเพื่อให้ นิสิตมี ความสามารถในการกาหนดตนเอง ทางด้ านความคิด
อารมณ์ ความรู้ สกึ และการกระทาที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ เป็ นไปในทิศทาง
หรื อ เป้า หมายที่ต้องการ ในการสนับสนุนหรื อ เพิ่มประสิทธิ ภาพของการเรี ยนรายวิชาต่างๆ ซึ่งการ
ควบคุม ตนนัน้ ถื อ เป็ น เทคนิ ค ที่ ส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ กิ ด การคงอยู่ และการแผ่ข ยายของพฤติ ก รรม
(สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต. 2556) อีกทังผู
้ ้ วิจยั ได้ ให้ การเสริ มแรงที่เป็ นตัวเสริ มแรงธรรมชาติ เช่น การให้
คาชม การให้ ความสนใจ ใส่ใจการเข้ าทากิจกรรมในระบบของนิสติ ร่วมกับการให้ รางวัลสิ่งของซึ่งเป็ น
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ตัวเสริ มแรงที่สร้ างขึ ้น โดยนามาเสริ มแรงต่อพฤติกรรมเป้าหมาย เช่น มีการให้ รางวัลเมื่อนิสิตสามารถ
ปฏิบตั ิได้ ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ในเรื่ องของจานวนครัง้ และเวลาในการเข้ าเรี ยน จานวนการแชร์ ความรู้ที่
เป็ นประโยชน์ในระบบ E-learning หรื อร้ อยละของการทาแบบทดสอบออนไลน์หลังเข้ าไปเรี ยนบทเรี ยน
ออนไลน์ เป็ นต้ น เมื่อพฤติกรรมเกิ ดขึ ้นสม่ าเสมอ คงที่แล้ ว จึงค่อ ยๆ ถอดตัวเสริ มแรงที่สร้ างขึน้ ออก
จนกระทัง่ ยุติการให้ และให้ เหลือเพียงตัวเสริ มแรงธรรมชาติซงึ่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นตัวเสริ มแรงแล้ วจึงทาให้
พฤติกรรมเป้าหมายคงอยู่ (ประที ป จิ นงี่. 2540) ซึ่งจากการจัดกิ จกรรมดังกล่าวจึงทาให้ โปรแกรม
ส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพพอที่จะทาให้ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมไม่เปลี่ยนแปลงหรื อเกิดความคงทนของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ขึ ้นได้ และนอกจากนี ้ในการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าตัวแปรเจตนาเชิงพฤติกรรมเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทงในระยะวั
ั้
ดผลหลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง
4 สัปดาห์ ดังนันเมื
้ ่อพฤติกรรมการเรี ยนมีคงทนเกิดขึ ้น เจตนาเชิงพฤติกรรมจึงไม่มีความเปลีย่ นแปลง
หรื อมีความคงทนเกิดขึ ้นหลังจากทิ ้งช่วงระยะเวลาหลังทดลองเสร็ จสิ ้นเช่นเดียวกัน
จากผลการศึกษาครั ง้ นี ้ จึงสรุ ปได้ ว่า โปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิ ตที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้น
สามารถพัฒนาให้ เกิดเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และยังเกิ ดการ
คงทนของเจตนาเชิงพฤติกรรม ซึง่ เป็ นความต้ องการ ความตังใจ
้ ความพยายามและมีการวางแผนที่จะ
แสวงหาความรู้ ผ่า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ รวมถึ ง เพื่ อ ให้ มี แ ละคงทนของพฤติ กรรมการเรี ย นผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิต ซึ่งเป็ นการเรี ยนออนไลน์ที่มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยนและ
ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายได้
อันนาไปสู่การพัฒนาตนเองให้ มีความสามารถทักษะด้ านต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ได้ กาหนดไว้ ใน
รายวิชาที่เรี ยน โดยผลการศึกษาสอดคล้ องกับการศึกษาของ นิจราวรรณ พรมแสง (2554) ได้ สร้ าง
โปรแกรมการเสริ มสร้ างพฤติกรรมตังใจเรี
้ ยนโดยใช้ กระบวนการเตือนตนเอง ได้ ศกึ ษากับกลุม่ ตัวอย่าง
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็ น 5 ระยะ ในระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยพบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมตังใจเรี
้ ยนในระยะที่ 1 และระยะที่ 3 ซึ่งเป็ นระยะที่กลุม่ ตัวอย่างใช้ โปรแกรม
เพิ่มขึ ้นสูงกว่าระยะที่ 2 และระยะที่ 4 ที่ไม่ใช้ โปรแกรม และกลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมตังใจเรี
้ ยนคงอยู่
เนื่องจากเมื่อหยุดการใช้ โปรแกรมแล้ วมีพฤติก รรมตังใจเรี
้ ยนเพิ่มขึ ้นในระยะติดตามผล และจินตนา
ตันสุวรรณนนท์ (2550) ทาการศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมการฝึ กอบรมการรู้ เท่าทันสื่อของนิสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จานวน 60 คน โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ กลุม่ ทดลอง A จะได้ รับการ
ฝึ กอบรมการรู้เท่าทันสื่อทัง้ 2 ระยะ ในระยะที่ 1 เป็ นการพัฒนาการรู้เท่าทันสือ่ ทัง้ 3 ด้ าน คือด้ านการคิด
ความรู้สกึ /จิตใจและพฤติกรรม และ ในระยะที่ 2 ได้ รับการฝึ กทาโครงการ สาหรับกลุม่ ทดลอง B ได้ รับ
การฝึ กอบรมการรู้เท่าทันสือ่ เฉพาะในระยะที่ 1 ซึง่ เป็ นการพัฒนาทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านการคิด จิตใจและ
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พฤติกรรม ไม่ได้ รับการฝึ กทาโครงการและกลุม่ ควบคุมไม่ได้ รับการฝึ กอบรมการรู้เท่าทันสือ่ และไม่ได้
ฝึ กทาโครงการ ในการจัดกิ จกรรมนีม้ ี การใช้ แนวคิดการควบคุมตนเองร่ วมกับแนวคิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติตามแนวคิดของ แมคไกวร์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นิสิตที่ได้ รับการฝึ กอบรมเพื่ อ
พัฒนาการรู้ เท่าทันสื่อในกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรู้ เท่าทันสื่อสูงขึ ้นตามระยะของการวัด ดังนัน้
กลุ่ม ทดลอง B ที่ ไ ด้ รั บ การพัฒ นาการรู้ เท่า ทันสื่อ ทัง้ 3 ด้ า น คื อ ด้ า นการคิ ด ความรู้ สึก /จิ ตใจและ
พฤติกรรมร่วมกับการฝึ กทาโครงการจะมีความคงทนของการรู้เท่าทันสือ่ หลังจากฝึ กอบรม

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ ประโยชน์
1. จากผลการวิจัย ระยะที่ 1 พบว่า “การควบคุมตน” เป็ นปั จ จัยคุณลักษณะทางจิ ต ที่ มี
อิ ทธิ พลสูงสุดที่ส่งผลต่อเจตนาเชิ งพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ ดังนัน้
ผู้สอนที่ใช้ การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรี ยนในห้ องเรี ยนปกติ สามารถพัฒนาให้ เกิ ด
ปั จจัยดังกล่าว โดยการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ นิสิต ฝึ กการควบคุมตน โดยเริ่ มตังแต่
้ 1) ตังเป้
้ าหมายใน
การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น จานวนนาทีที่ใช้ ในการเรี ยนในแต่ละครั ง้ คะแนนที่ได้ ในการทา
แบบทดสอบในบทเรี ยน เป็ นต้ น 2) สังเกตพฤติกรรมโดยการบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนในแต่ละครัง้ ที่
เข้ าเรี ยน 3) ประเมินตนเองโดยเปรี ยบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ และ4) ให้ นิสติ ได้ รับ
การเสริ มแรงเมื่อสามารถแสดงพฤติกรรมบรรลุตามเป้าหมาย โดยอาจใช้ การเสริ มแรงภายนอกจาก
ผู้สอนหรื อการเสริ มแรงตนเองของผู้เรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถควบคุมตนเองในการเรี ยน และส่งเสริ ม
ให้ เกิดเจตนาเชิงพฤติกรรมจนทาให้ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกิดประสิทธิ ภาพบรรลุ
ตามเป้าหมายของการเรี ยนรู้
2. จากผลการวิ จัย ระยะที่ 1 พบว่า “การสนับ สนุน ทางสัง คม” เป็ น ปั จ จัยทางสังคมที่มี
อิ ทธิ พลสูงสุดที่ส่งผลต่อเจตนาเชิ งพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ ดังนัน้
เพื่อให้ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในนิสติ ระดับปริ ญญาตรี มีประสิทธิภาพ ผู้สอนควรเอาใจใส่รับฟั ง
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึน้ จากผู้เ รี ย น และให้ ก ารสนับ สนุน ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย นรู้ เช่ น คอมพิ ว เตอร์
อินเตอร์ เน็ต สือ่ มัลติมีเดียในการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น พร้ อมทังให้
้ คาแนะนาแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์และกระตุ้น
ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ในระบบระหว่า งผู้เ รี ย นด้ ว ยกัน เพื่ อ ให้ นิ สิต เกิ ด ความตัง้ ใจ
ความพยายามที่จะแสวงหาความรู้ผา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ผลที่ตามมาท้ ายสุดคือ ผู้เรี ยนมีพฤติกรรม
ที่พงึ ประสงค์ทาให้ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์บรรลุตามเป้าหมาย
3. จากผลการวิจยั ระยะที่ 2 พบว่า โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตส่งผลต่อเจตนา
เชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิ ภาพของโปรแกรม
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ส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่พฒ
ั นาขึ ้น ดังนันสถาบั
้
นการศึกษาที่เปิ ดหลักสูตรการสอนที่มีการเรี ย น
ผ่า นสื่อ อิ เ ล็กทรอนิ กส์ ส ามารถน าโปรแกรมส่ง เสริ ม คุณลักษณะทางจิ ต ไปช่วยในการพัฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น รวมทังผู
้ ้ สอนเองยังสามารถประยุกต์ใช้ ผลการศึ กษา
โปรแกรม ในการออกแบบพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยนมากยิ่งขึ ้น
4. จากผลการวิจัยระยะที่ 2 แสดงให้ เห็นถึงประสิทธิ ผลของโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะ
ทางจิตที่สง่ ต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิต สิ่งสาคัญที่
ส่งผลทาให้ โปรแกรมเกิดประสิทธิ ผลประการหนึ่งมาจาก “ตัวผู้สอน” ต้ องกระตุ้นเตือนให้ ความใส่ใจ
ร่วมมีปฏิสมั พันธ์ ผา่ นเครื อข่ายการสือ่ สารในช่องทางที่ได้ ตกลงร่วมกันอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ เกิดการ
แลกเปลีย่ นความรู้ ข้ อมูลข่าวสารบนสือ่ เรี ยนออนไลน์ เพื่อให้ นิสติ เกิดความตังใจ
้ ความพยายาม ที่จะ
แสวงหาความรู้ผา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ รวมทังให้
้ การเสริ มแรงโดยการให้ รางวัล การให้ คาชี ้แนะ การให้
กาลังใจด้ วยคาพูด การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ และอีกประการหนึง่ มาจาก “สือ่ การเรี ยนการสอน” เนื่องจาก
การวิจัยครั ง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ สร้ างสื่อการเรี ย นในรายวิช าเป็ นลักษณะของสื่อ ประสม (Multimedia) เป็ น
อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้ นนาเสนอข้ อมูลเนื ้อหาสาระในลักษณะแบบสือ่ ผสมระหว่างสือ่ ภาพ (Visual Media)
ทังภาพนิ
้
่ง และภาพเคลือ่ นไหวกับสือ่ ประเภทเสียง (Audio Media) เป็ นสือ่ การเรี ยนที่ดงึ ดูดความสนใจ
ของผู้เรี ยนให้ สามารถควบคุมตนเองให้ ใช้ เวลาในการเรี ยนรู้ จนจบบทเรี ยน ดังนันหากน
้
าผลการวิจัย
หรื อโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตไปประยุกต์ใช้ พฒ
ั นานิสติ ให้ มีพฤติกรรมที่พงึ่ ประสงค์ในด้ าน
ต่างๆ ควรคานึง ถึงบทบาทของผู้สอนและสื่อการเรี ยนการสอน ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้อ งการ
พัฒนา
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. การศึกษาครัง้ นี ้ในระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณด้ วยวิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบความ
สอดคล้ องของรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ อาจเป็ นข้ อจากัด ที่อธิ บายได้ เฉพาะอิทธิ พลความเป็ น
เหตุเป็ นผลเพียงอย่างเดียว ทังนี
้ ้การวิจัยเชิงปริ มาณนันเป็
้ นการอธิ บายความเป็ นเหตุและผลของตัว
แปรที่ชัดเจน ว่าตัวแปรใดเป็ นสาเหตุของการพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เ ล็กทรอนิก ส์ แต่ไม่ไ ด้
อธิ บายว่าจะพัฒนาหรื อเสริ มสร้ างตัวแปรนันตามบริ
้
บทของงานวิจยั ขึ ้นมาได้ อย่างไร ดังนัน้ แนวทาง
ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปหากผู้วิจยั ได้ คาตอบที่ชดั เจนจากการวิจัยเชิงปริ มาณแล้ วว่าตัวแปรสาเหตุหรื อ ตัว
แปรหลักที่ต้องการพัฒนาคือตัวแปรใด ควรศึกษาด้ วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่ออธิ บายตัวแปรสาเหตุ
ดังกล่าวว่า ในบริ บทของการวิจัยตัวแปรนันได้
้ ก่อรู ปขึ ้นได้ อย่า งไร จะเสริ มสร้ างหรื อพัฒนาขึ ้นมาได้
อย่างไร เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเสริ มสร้ างคุณลักษณะของบุคคลให้ เกิดพฤติกรรมที่พึ่ง
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ประสงค์ ต่ า งๆ ที่ มี ค วามละเอี ย ด ลุ่ ม ลึ ก เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการพั ฒ นาคุ ณ ลัก ษณะของกลุ่ม
กลุม่ เป้าหมายต่อไป
2. จากการวิจัยในระยะที่ 1 เป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณด้ วยวิธีการวิเคราะห์ ตรวจสอบความ
สอดคล้ องแบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ โดยประยุกต์ใช้ ทฤษฏีการกระทาตามแผน ใน
การวิจัยครัง้ ต่อไปหากใช้ ทฤษฎีการกระทาตามแผนเป็ นกรอบแนวคิดหลักของการวิจัยควรศึกษาให้
ครอบคลุมถึงตัวแปรความเชื่อเด่นชัด ซึ่งจะทาให้ ทราบถึงความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทา ความ
เชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง ความเชื่อเกี่ยวกับปั จจัยควบคุม ซึ่งเป็ นที่มาหรื อ สาเหตุของ เจตคติต่อ การ
กระทาพฤติกรรม การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิ ง การรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรม ซึ่งในการพัฒนาเช่ น
การพัฒนาเจตคติหากทราบถึงความเชื่อที่เป็ นสาเหตุแห่งเจตคติ จะทาให้ สามารถนาไปประยุกต์ สร้ าง
โปรแกรมเพื่อพัฒนาหรื อเปลีย่ นแปลงเจตคติได้ ตรงกับความความเชื่อเด่นชัดที่เป็ นสาเหตุของการเกิ ด
เจตคติได้ อย่างถูกต้ องชัดเจน ดังนันในการวิ
้
จัยครัง้ ต่อไป หากประยุกต์ใช้ ทฤษฏีการกระทาตามแผน
ควรศึกษาถึงความเชื่ อเด่นชัดโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ หรื อการศึกษาที่ต้องใช้ วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ด้ วยการสัมภาษณ์ ค้ นหาความเชื่ อเด่นชัดในตัวบุคคล เพื่อ ให้ ได้ ผลการศึกษาที่ชัดเจนเป็ นไปตาม
ทฤษฎีตอ่ ไป
3. จากผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อเจตนาเชิง
พฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ในการวิจัยระยะที่ 2 ตัวแปรดังกล่าวกลับ
ไม่มีอิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก
การวิจัยระยะที่ 1 ผู้วิจัยทาการวัดตัวแปรในลักษณะของตัวแปรที่มีค่าต่อเนื่อง ส่วนการวิจัยระยะที่ 2
ผู้วิจัยการวัดตัวแปรในลักษณะของตัวแปรจัดกลุ่ม อาจมี ผลทาให้ อ านาจของการทดสอบทางสถิติ
ลดลง และในกระบวนการวิจัยระยะที่ 2 ผู้วิจัยได้ ใช้ ตวั แปรทังสองเพื
้
่อแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกจากกัน
ตัง้ แต่ก่อนทดลอง โดยไม่ได้ เป็ นตัวแปรจัดกระทาในโปรแกรมทดลอง ซึ่งอาจส่งผลให้ ตัวแปรการ
สนับสนุนทางสังคมและตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ ไม่มีอิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนันในการวิ
้
จัยครัง้ ต่อไปควรนาตัวแปรดังกล่าวสร้ างเป็ นโปรแกรม
พัฒนาหรื อตัวแปรจัดกระทาเพื่อยืนยันให้ ชดั เจนว่าเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมและ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์จริ งหรื อไม่
4. การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มุ่งศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุ และผลของโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะ
ทางจิตที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทังนี
้ ้การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ส์ เป็ น
วิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ สนับสนุนในการเรี ยนให้ เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
และเพื่อพัฒนาตนเองของผู้เรี ยนให้ มีความสามารถทักษะด้ านต่างๆ เช่น ทักษะการเรี ยน ทักษะชีวิต
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ทักษะการเรี ยนรู้ ด้ วยตัวเอง ทักษะอาชีพ ตามจุดมุ่งหมายที่ได้ กาหนดไว้ ในรายวิชาต่างๆ โดยมีการ
แสดงออกต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างเหมาะสม เช่น การศึกษาเนื ้อหาความรู้ มาก่อนที่
จะเข้ าเรี ยน การทบทวนเนื ้อหาวิชาเรี ยนเป็ นประจา การแสวงหาแหล่งเรี ยนรู้ การมีสว่ นร่วมทากิจกรรม
กลุม่ เป็ นต้ น ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ทาการศึกษาว่าเกิดพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ขึ ้น
ในตัวผู้เรี ยนหรื อไม่ แต่ไม่ได้ ศกึ ษาว่าหากเกิดพฤติกรรมแล้ วจะทาให้ เกิดผลดีอย่างไรบ้ าง ดังนันในการ
้
วิจยั ครัง้ ต่อไป จึงควรศึกษาถึงผลของพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน ซึง่ จะช่วยยืนยันว่าหากพัฒนาให้ เกิดพฤติกรรมแล้ วจะส่งผลให้ บรรลุผลตามสิง่ ที่คาดหวังได้
5. การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็ นลักษณะการเรี ยนการ
สอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ การเรี ยน E-learning สนับสนุนการเรี ยนในห้ องเรี ยน
ปกติ การวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจขยายผลโดยการนาโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตไปประยุกต์ ใช้ กับ
การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ หรื อการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์แบบเต็มรู ปแบบ ซึ่งจะทาให้ มี
การศึกษาครอบคลุมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ที่ใช้ ในสถาบันการศึกษาในปั จจุบันมากยิ่งขึ ้น
นอกจากนัน้ หากขยายผลการวิจัยไปประยุกต์ ใช้ ในการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรู ป แบบ
ที่เป็ นการนาเสนอเนื ้อหาทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมดทางออนไลน์
้
หรื อทางอินเตอร์ เน็ ต และไม่มีการสอน
แบบต่อหน้ าระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนหรื อ สอนห้ องเรี ยนเลย ซึ่งต่างจากบริ บทของการเรี ยนผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของการวิจัยในครัง้ นี ้ที่เป็ นการผสมผสานวิธีออนไลน์และวิธีต่อหน้ า ระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรี ยน ส่วนมากของเนื ้อหานาเสนอผ่านอินเตอร์ เน็ต เช่น ห้ องสนทนา และบางส่วนนาเสนอแบบต่อ
หน้ าจากผู้สอน โดยพบว่าตัวแปรที่สาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
การวิจัยในครัง้ นี ้ คือ ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม และตัวแปรการควบคุมตน ในทางตรงข้ ามหาก
เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ แบบเต็มรู ปแบบแล้ ว ตัวแปรทังสองยั
้
ง คงมี
อิทธิ พลอยู่หรื อไม่ อาจเป็ นไปได้ ที่ตวั แปรการสนับสนุนทางสังคมจะลดความสาคัญลง แต่ตวั แปรการ
ควบคุมตนกลับมีความสาคัญมากขึ ้น เนื่องจากขาดการควบคุมจากผู้สอน ผู้เรี ยนจะต้ องควบคุมตนให้
เรี ยนรู้ด้วยตนเองจนจบบทเรี ยน ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ ต่อไป จึงควรศึกษาว่านาตัวแปรดังกล่าวว่ายังคง
เป็ นตัวแปรสาเหตุของพฤติก รรมการเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิก ส์ แบบเต็มรู ป แบบหรื อ ไม่ อย่างไร
ร่ วมกับศึกษาตัวแปรสาเหตุอื่ นนอกเหนือ จากตัวแปรในงานวิจั ยครั ง้ นี ้ เพื่อ ขยายขอบเขตขององค์
ความรู้ให้ กว้ างขวางลุม่ ลึกต่อไป
6. การวิจัยครัง้ นี ้พบว่า ตัวแปรการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม และตัวแปรการควบคุม ตน
มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทังนี
้ ้ ตามทฤษฎีการกระทาตามแผนของไอเซ่น
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม หมายถึง การรับรู้ถึงความยากหรื อง่ายที่จะกระทาพฤติกรรม และการที่
บุคคลจะตัดสินใจกระทาพฤติกรรมใดต้ องเชื่อว่าตนเองมีความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมนันได้
้
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และมีโอกาสประสบผลสาเร็ จ ผ่านกระบวนการคิดและการวางแผน หากคิดและวางแผนที่จะกระทา
พฤติกรรมใดแล้ วกระทาสาเร็ จ พฤติกรรมนันย่
้ อ มจบไป เช่น พฤติกรรมการบริ จ าคอวัยวะ ขณะที่
การควบคุมตน หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเตือนตนเอง การควบคุมกากับตนเอง เพื่อให้
สามารถกระทาพฤติกรรมให้ ประสบผลสาเร็ จตามที่คาดหวัง โดยลักษณะของพฤติกรรมเป็ นพฤติกรรม
ที่ ต้ อ งมี ก ารกระท าอย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอหรื อ ต้ อ งกระทาประจา ซึ่ง ตัว แปรการรั บ รู้ การควบคุม
พฤติกรรม อาจไม่สาคัญเท่าตัวแปรการควบคุมตนเอง หากเป็ นการกระทาพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเป็ น
ประจา ในการวิจัยครัง้ นี ้ก็เช่นกันที่พบว่า ตัวแปรการควบคุมตน มีอิทธิ ต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่
อิ เล็กทรอนิกส์สูงกว่าตัวแปรการรั บรู้ การควบคุมพฤติก รรม ดั งนันในการวิ
้
จัยครั ง้ ต่อ ไปควรศึก ษา
เพิ่มเติมเพื่อขยายขอบเขตขององค์ความรู้ให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น โดยการศึกษาถึงอิทธิของตัวแปร
การควบคุมตนที่มีตอ่ พฤติกรรมอื่นๆ ที่ต้องกระทาอย่างต่อเนื่องเป็ นประจา เช่น พฤติกรรมการควบคุม
น ้าหนัก พฤติกรรมการออกกาลังกาย พฤติกรรมการเรี ยน เป็ นต้ น
7. การวิจัยครัง้ นี ้ ในการศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของตัวแปรผู้วิจัยได้ ทาการศึกษา
เฉพาะตัวแปรระดับบุคคล ซึ่งความเป็ นจริ งในการวิจัยทางสังคมส่วนใหญ่จะมีโครงสร้ างของข้ อมูลที่
เป็ นระดับลดหลัน่ เป็ นลาดับขึ ้น กรณีของการวิจยั ครัง้ นี ้ก็เช่นเดียวกัน กลุม่ นิสติ ระดับปริ ญญาตรี แต่ละ
คนศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย ซึง่ มีความแตกต่างกัน โดยอาจอยูค่ นละคณะ คนละสาขาวิชา ข้ อมูลที่ได้
จึงมีลกั ษณะลดหลัน่ กันเป็ นลาดับ ทังข้
้ อมูลระดับกลุม่ และระดับบุคคล ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไป
จึงควรออกแบบการเก็ บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อ มูล โดยคานึงถึงระดับของข้ อ มูลด้ วยเทคนิคการ
วิเคราะห์พหุระดับ เพื่อให้ ได้ ผลการวิจยั ที่ละเอียดและสอดคล้ องกับธรรมชาติของข้ อมูล
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั ระยะที่ 1 : แบบสอบถาม
ชื่อ-สกุล
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริ ฐ
4. อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา
5. อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรี อรุณรัศมี

สถานที่ปฏิบตั ิงาน
ผู้อานวยการโครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ ไทย
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่ องมือการวิจัยระยะที่ 2 : โปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิต
ชื่อ-สกุล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรี ประเสริ ฐภาพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ดวงจันทร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
4. อาจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล
5. อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรี อรุณรัศมี

สถานที่ปฏิบตั ิงาน
สานักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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การพัฒนารู ปแบบเชิงสาเหตุ และประสิทธิผลของโปรแกรมส่ งเสริ ม
คุณลักษณะทางจิต ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คาชีแ้ จง โปรดเติมข้ อความในช่องว่างให้ ครบทุกข้ อและทาเครื่ องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
มากที่สดุ

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชันปี
้ ที่................. คณะ........................................สาขา
......................................
3. ศาสนา
 พุทธ
 คริ สต์
 อิสลาม
 อื่นๆ ระบุ......................
4. ปั จจุบนั ได้ เรี ยนโดยผ่าน E-learning ระบบใด
 A-tutor
 Edmodo
 Moodle
 Classtart  อื่นๆ ระบุ...........................................

การเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) หมายถึง การเรี ยนผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัย
เทคโนโลยีของเว็บและระบบบริ หารจัดการการเรี ยนรู้ เช่น ระบบ A-tutor, Moodle, Edmodo เป็ นต้ น
ซึง่ เนื ้อหาของบทเรี ยนประกอบด้ วยข้ อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรี ยน
ผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยผู้สอน ผู้เรี ยนและเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนทุกคนสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และปรึกษากันได้ เช่นเดียวกับการเรี ยนในชันเรี
้ ยนปกติ

229

ตอนที่ 2 : พฤติกรรมการเรี ยนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน  หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
ระดับความคิดเห็น
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ความหมาย

ไม่เคยปฏิบตั ิ
เลย

ปฏิบตั ิ น้ อย
มาก

ปฏิบตั ิ
ค่อนข้ างน้ อย

ปฏิบตั บิ ้ าง

ปฏิบตั ิ
ค่อนข้ างบ่อย

ปฏิบตั ิ
บ่อยครัง้

รายละเอียดข้ อคาถาม
1. ฉันทบทวนเนื ้อหาในบทเรี ยนที่ได้ เรี ยนมาแล้ วผ่านทาง E-learning
2. ฉันศึกษาเนื ้อหาบทเรี ยนล่วงหน้ าผ่านทาง E -learning ก่อนเข้ าเรี ยน
ในครัง้ ต่อไป
3. หากฉันมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับเนือ้ หาที่เรี ยนจากห้ องเรี ยน ฉันจะกลับมา
ศึกษาเพิ่มเติมโดยการเรี ยนผ่านทาง E-learning
4. ฉัน ท าแบบทดสอบหรื อ ข้ อ สอบออนไลน์ เพื่ อ เป็ นการทบทวนและ
ทดสอบความรู้ผา่ นทาง E-learning
5. ฉันค้ นหาเนื ้อหาเกี่ยวกับรายวิชาที่เรี ยนเพิ่มเติมผ่านทาง E-learning
6. ฉัน เขีย นข้ อ ความบนกระดานออนไลน์ เพื่อ แบ่งปั น ข่าวสาร ความรู้
ทัว่ ไป หลังจากที่ได้ อ่านแล้ วเห็นว่ามีประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น
7. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายวิชาที่เรี ยน ฉันจะสอบถามอาจารย์ผ้ สู อน
ผ่านทาง E-learning ที่ใช้ ในระบบการเรี ยนการสอน
8. ฉันส่งงานที่ได้ รับมอบหมายให้ อาจารย์ผ้ สู อนโดยผ่านทาง E-learning
9. ฉันแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนผ่านทาง E-learning กับเพื่อน
ร่วมชันเรี
้ ยน
10. ฉันร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับกลุม่ เพื่อนผ่านทาง E-learning
11. ฉันแบ่งเวลาเพื่อศึกษาเนื ้อหาในรายวิชาต่างๆ ผ่านทาง
E-learning ได้
12. ฉันเข้ าไปศึกษาเนื ้อหาเพิ่มเติมจากการเรี ยนผ่านทาง E-learning เมื่อ
มีเวลาว่าง
13. หากไม่ เข้ าใจในเนื อ้ หารายวิ ช าที่ เรี ย น ฉั น จะเข้ า ไปศึ ก ษาผ่ า น
E-learning ซ ้าๆ จนกว่าจะเข้ าใจ
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ระดับความคิดเห็น
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ตอนที่ 3 เจตนาเชิงพฤติกรรม
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน  หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
ระดับความคิดเห็น
ความหมาย

0

1

2

3

4

5

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ค่อนข้ างจริง

จริง

จริงที่สดุ

รายละเอียดข้ อคาถาม
1. ฉันวางแผนที่จะศึกษาวิธีการใช้ E-learning ก่อนลงมือใช้ จริ ง
2. ฉันต้ องการที่จะใช้ E-learning ให้ บอ่ ยขึ ้น
3. ฉัน ตัง้ ใจจะใช้ E-learning เป็ นอี กช่ อ งทางหนึ่งในการเรี ย นรู้ ตลอด
ปี การศึกษา
4. ฉัน ตัง้ ใจจะดูข้ อ มูลประกาศ การมอบหมายงานจากอาจารย์ ห รื อ
กิจกรรมการเรี ยนผ่านทาง E-learning ก่อนเข้ าเรี ยนครัง้ ต่อไป
5. ฉั น พยายามหาข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ รายวิ ช าที่ เ รี ย น เพื่ อ ม า
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกับเพื่อนผ่านทาง E-learning
6. ฉันวางแผนที่จะติดต่อสือ่ สารผ่านทาง E-learningกับเพื่อน
7. ฉั น วางแผนในการจั ด สรรเวลาเพื่ อ จะศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ผ่ า นทาง
E-learning

ระดับความคิดเห็น
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ตอนที่ 4 การรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรม
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน  หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
ระดับความคิดเห็น
ความหมาย

0

1

2

3

4

5

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ค่อนข้ างจริง

จริง

จริงที่สดุ

รายละเอียดข้ อคาถาม
1. ฉันเชื่อว่าสามารถเข้ าถึง บทเรี ยนใน E-learning ในแต่ละช่องทางได้
2. การ Login เข้ าใช้ งาน E-learning เป็ นเรื่ องที่ทาได้ งา่ ย
3. ฉันสามารถใช้ E-learning เพื่อการเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
4. ฉันมัน่ ใจว่าสามารถเข้ าถึง E-learning ได้ ไม่ยาก
5. ฉันสามารถที่จะใช้ E-learning ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
6. ฉันสามารถจัดหาอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ ที่ใช้ ในการเรี ยน
ผ่านทาง E-learning ได้
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ตอนที่ 5 เจตคติต่อการเรี ยนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน  หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
ระดับความคิดเห็น
ความหมาย

0

1

2

3

4

5

ไม่จริงเลย

ไม่จริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ค่อนข้ างจริง

จริง

จริงที่สดุ

รายละเอียดข้ อคาถาม
1. ฉันเห็นว่าการเรี ยนผ่านทาง E-learning ทาให้ มีความรู้ เพิ่มมากขึ ้น
จากการเรี ยนในห้ องเรี ยนปกติ
2. การเรี ยนผ่านทาง E-learning ช่วยสร้ างปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้เ รี ยน
กับอาจารย์ผ้ สู อนได้ ดีขึ ้น
3. การเรี ยนผ่านทาง E-learning ทาให้ ฉนั เลือกเรี ยนได้ ตามความสนใจ
โดยไม่ต้องเรี ยงลาดับเนื ้อหาที่กาหนดไว้
4. การใช้ E-learning เป็ นสิง่ ที่สาคัญต่อการเรี ยนของฉัน
5. การเรี ยนผ่านทาง E-learning ช่วยพัฒ นาผลการเรี ยนของฉัน ให้ ดี
ยิ่งขึ ้น
6. การเรี ยนผ่านทาง E-learning ทาให้ ฉันรู้สกึ ผ่อนคลายมากกว่าเรี ยน
ในห้ องเรี ยน
7. ฉันรู้สกึ ดี กับการได้ เรี ยนผ่านทาง E-learning
8. ฉันชอบใช้ E-learning เพื่อประกอบในการเรี ยน
9. โดยรวมแล้ วฉันพอใจต่อการเรี ยนผ่านทาง E-learning
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ตอนที่ 6 การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน  หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
ระดับความคิดเห็น
ความหมาย

0

1

2

3

4

5

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ค่อนข้ างจริง

จริง

จริงที่สดุ

รายละเอียดข้ อคาถาม
1. ฉันเรี ยนผ่านทาง E-learning ตามคาแนะนาของอาจารย์ผ้ สู อน
2. ฉันเรี ยนผ่านทาง E-learning ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ฉันเคารพ
นับถือ
3. ฉันเรี ยนผ่านทาง E-learning เพราะเป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
กาหนดโดยอาจารย์ผ้ สู อน
4. อาจารย์ ผ้ สู อนคาดหวังให้ ฉันเรี ยนผ่านทาง E-learning ร่ วมกับการ
เรี ยนในห้ องเรี ยน
5. ฉันเรี ยนผ่านทาง E-learning เพราะอาจารย์ เป็ น ผู้กาหนดให้ เรี ย น
และส่งงานผ่านทาง E-learning
6. ฉัน เรี ย นผ่า นทาง E-learning ตามเพื่ อ น เมื่ อ เห็ น ว่า เพื่ อ นใช้ แ ล้ ว
เข้ าใจเนื ้อหาที่เรี ยนมากขึ ้น
7. ฉันเรี ยนผ่านทาง E-learning ตามคาแนะนาของเพื่อน
8. ฉันเรี ยนผ่านทาง E-learning ตามเพื่อนสนิท
9. ฉันเรี ยนผ่านทาง E-learning เพราะเพื่อนในกลุม่ ส่วนใหญ่ใช้ ในการ
สือ่ สารแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในรายวิชา
10. ฉันเรี ย นผ่านทาง E-learning เพราะเห็ น ว่าเพื่ อ นในกลุ่มส่วนใหญ่
ใช้ กนั
11. ฉันเรี ยนผ่านทาง E-learning เมื่อต้ องเรี ยนรู้ผา่ นการทากิจกรรมกลุม่
ร่วมกับเพื่อน
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ตอนที่ 7 การควบคุมตน
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน  หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
ระดับความคิดเห็น
ความหมาย

0
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5

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ค่อนข้ างจริง

จริง

จริงที่สดุ

รายละเอียดข้ อคาถาม
1. ฉันเตือนตนเอง ให้ แสวงหาแหล่งความรู้ เพิ่มเติมด้ วยการเรี ยนผ่าน
ทาง E-learning
2. ฉันสังเกตตนเองในการใช้ เวลาเรี ยนผ่านทาง E-learning ในแต่ละวัน
3. ฉัน กากับตนเองให้ ใช้ E-learning ในการส่งงานที่ได้ รับ มอบหมาย
จากอาจารย์ได้
4. ฉั น สามารถควบคุ ม ตนเองให้ เข้ า ไปศึ ก ษาข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม จาก
E-learning ร่วมกับการเรี ยนในห้ องเรี ยน
5. ฉั น สามารถก ากั บ ตนเองให้ เรี ย นผ่ า นทาง E-learning ได้ อย่ า ง
ต่อเนื่องจนจบเนื ้อหาบทเรี ยน
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ตอนที่ 8 : แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน  หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
ระดับความคิดเห็น
ความหมาย

0

1

2

3

4

5

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ค่อนข้ างจริง

จริง

จริงที่สดุ

รายละเอียดข้ อคาถาม
1. ฉันทางานที่ได้ รับมอบหมายจากอาจารย์ แล้ วส่งผ่าน E-learning
ได้ ทนั ตามเวลาที่กาหนด
2. แม้ วา่ จะไม่ชอบส่งงานที่ได้ รับมอบหมายผ่านทาง E-learning แต่
ฉันก็ทางานตามที่อาจารย์มอบหมายได้ จนสาเร็ จ
3. ฉัน มุ่งมั่น ทางานส่งอาจารย์ ผ่านทาง E-learning ได้ ด้ วยตนเอง
มากกว่าให้ ผ้ อู ื่นทาให้
4. ฉันคาดหวังที่จะได้ ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ เพื่อนามาปรับปรุ ง
แก้ ไขหลังจากส่งงานผ่านทาง E-learning
5. ฉั น คาดหวั ง ว่ า การเรี ย นผ่ า นทาง E-learning จะช่ ว ยให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีขึ ้น
6. ค าแนะน าของอาจารย์ ผ่ า นทาง E-learning เป็ นสิ่ งที่ ท าให้ ฉั น
ปรับปรุงพัฒนางานที่ได้ รับมอบหมายในครัง้ ต่อไปให้ งา่ ยขึ ้น
7. ฉันต้ องการทราบผลการเรี ยนผ่านทาง E-learning ทุกครัง้ ที่มีการ
ทดสอบ
8. ฉั น ต้ องการเรี ย นรู้ เนื อ้ หาเพิ่ ม เติ ม จากการเรี ย นผ่ า นทาง Elearning นอกเหนือจากความรู้ที่ได้ จากห้ องเรี ยน
9. E-learning เป็ นแหล่งเรี ย นรู้ หนึ่งที่ ฉันเรี ย นรู้ ได้ ดี โดยเฉพาะได้
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง
10. การที่ ฉั น เรี ย นผ่ า นทาง E-learning จะเป็ นผลดี ใ นอนาคต
การศึกษาในระดับสูงต่อไป
11. แม้ ว่าการเรี ย นผ่านทาง E-learning จะมี ขนตอนที
ั้
่ ซ ับ ซ้ อ น แต่
ไม่ได้ ทาให้ ฉนั มีความพยายามในการใช้ งานลดลง
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ตอนที่ 9 : การสนับสนุนทางสังคม
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน  หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
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ระดับความคิดเห็น
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
ไม่จริงเลย
ไม่จริง
จริง
จริงที่สดุ
ความหมาย
รายละเอียดข้ อคาถาม
1. อาจารย์ผ้ สู อนในรายวิชาจะคอยให้ กาลังใจฉันในการเข้ าไปเรี ยนรู้
ผ่านทาง E-learning
2. เมื่ อ ฉัน ไม่ เข้ าใจเกี่ ย วกับ วิธีก ารใช้ E-learning เพื่ อ น จะให้ ค อย
สนับสนุนให้ ฉนั พยายามต่อ เพื่อทาให้ ได้
3. อาจารย์ผ้ สู อนจะคอยรับฟั งปั ญหา และทาความเข้ าใจกับปั ญหา
เกี่ยวกับการใช้ E-learning ของฉัน
4. อาจารย์ ผ้ ูส อนจะชื่ น ชม หากฉัน ส่งงานที่ ได้ รับ มอบหมายตาม
กาหนด เวลาผ่านทาง E-learning
5. เพื่อ นจะคอยเตือ นหากฉัน ไม่ ได้ เข้ าไปทบทวนบทเรี ยนล่วงหน้ า
ผ่านทาง E-learning
6. เพื่อ นในชัน้ เรี ยนร่ วมแบ่งปั นข้ อมูลในรายวิช าต่างๆ บนกระดาน
ออนไลน์ใน E-learning
7. อาจารย์ ผ้ ูสอนจะ upload เนือ้ หา วิช าเรี ยนผ่านทาง E-learning
อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่เรี ยนวิชานันๆ
้
8. เมื่ อ ฉัน ส่ง งานผ่า นทาง E-learning อาจารย์ จ ะให้ ข้ อ เสนอแนะ
ตอบกลับทันที
9. เพื่อนจะให้ ข้อมูลแหล่งเรี ยนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื ้อหาวิชาเรี ยนผ่าน
ทาง E-learning
10. อาจารย์ ผ้ ูส อนให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ มี ป ระโยชน์ นอกเหนื อ จาก
บทเรี ยนผ่านทาง E-learning
11. อาจารย์ ผ้ ูสอนจัดหาห้ องเรี ย นที่มีอุป กรณ์ ที่ใช้ ในการเรี ยนผ่าน
ทาง E-learning ให้ เมื่อฉันต้ องการศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรี ยน

0

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4

5

237
รายละเอียดข้ อคาถาม
12. อาจารย์ ผ้ ูส อนให้ เวลากับ ฉัน มากพอ เพื่ อ แนะน าเกี่ ย วกับ การ
เรี ยนผ่านทาง E-learning ถึงแม้ อยูน่ อกเวลาเรี ยน
13. เมื่อฉันไม่เข้ าใจขันตอนการใช้
้
งาน E-learning เพื่อนก็เสียสละ
เวลาอธิบายจนกว่าฉันจะเข้ าใจ
14. เพื่อนจะให้ ยืมอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเรี ยนผ่านทาง E-learning หาก
ฉันร้ องขอ

0

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4

5
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ตอนที่ 10 : ความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คาชีแ้ จง คาชี ้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  หน้ าคาตอบที่ตรงกับความรู้ของท่าน
ใช่

ไม่ ใช่

















































1. การเรี ยนผ่านทาง E-learning เป็ นการเรี ยนผ่านมัลติมีเดีย (Multimedia) ด้ วย
คอมพิวเตอร์ โดยไม่อาศัยระบบเครื อข่าย (Network)
2. การเรี ยนผ่านทาง E-learning เป็ นการเรี ยนทางไกลอย่างหนึง่ ที่พฒ
ั นามาจาก
การเรี ยนบนเว็บ (Web-Based Learning)
3. Learning Management System (LMS) คือ ระบบซอฟต์แวร์ ที่ทาหน้ าที่
บริ หารจัดการเรี ยนการสอนผ่านเว็บไซต์
4. การเรี ยนผ่านทาง E-learning ผู้เรี ยนต้ องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
อินเตอร์ เน็ต และภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี
5. E-learning หมายถึง การเรี ยนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยเทคโนโลยี
ของเว็บและระบบบริ หารจัดการการเรี ยนรู้
6. Web Board และ E-mail เป็ นเครื่ องมือหลักในการเรี ยนผ่าน E-learning ที่ใช้
ในการสนทนาโต้ ตอบกับผู้อื่นในเวลาเดียวกัน
7. เมื่อเข้ าใช้ E-learning ผู้เรี ยนต้ องเข้ าใช้ งานตามวันเวลาที่กาหนดไว้
8. ขณะเรี ยนผ่านทาง E-learning ผู้เรี ยนต้ องศึกษาเนื ้อหาวิชาไปตามลาดับ
บทเรี ยนที่อาจารย์สอน
9. ผู้เรี ยนและผู้สอนสามารถติดต่อสือ่ สารกันได้ โดยตรง เมื่อเข้ าใช้ E-learning
10. ในขณะเรี ยนผ่าน e-learning ผู้เรี ยนสามารถตรวจสอบเวลาเรี ยนและเนื ้อหา
ของบทเรี ยนที่เรี ยนไปแล้ วได้
11. ผู้เรี ยนสามารถติดตามผลการทาแบบฝึ กหัดที่ผ้ สู อนกาหนดไว้ ให้ ในระบบ
learning ได้ ด้วยตนเอง
12. อาจารย์ผ้ สู อน ไม่สามารถติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการเรี ยนของผู้เรี ยน
ผ่านทาง E-learning ได้
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ผลการทดสอบค่ าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
ตาราง แสดงค่าความสัม พัน ธ์ ระหว่างข้ อ ค าถามรายข้ อ กับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั ง้ ฉบั บ และรายองค์ ป ระกอบ ของ
แบบสอบถามพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ข้ อคาถาม
องค์ ประกอบ 1: การใช้ ประโยชน์
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
ข้ อคาถามข้ อที่ 4
ข้ อคาถามข้ อที่ 5
องค์ ประกอบ 2: การมีปฏิสัมพันธ์
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
ข้ อคาถามข้ อที่ 4
ข้ อคาถามข้ อที่ 5
องค์ ประกอบ 3: ระยะเวลา/ความถี่ในการเรียน
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
ค่ า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อคาถาม
รายข้ อกับคะแนนรวม
α=.922
.801
.820
.811
.793
.784
α=.842
.661
.613
.529
.778
.716
α=.911
.836
.803
.772
α=.949
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ตาราง แสดงค่าความสัม พัน ธ์ ระหว่างข้ อ ค าถามรายข้ อ กับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั ง้ ฉบั บ และรายองค์ ป ระกอบ ของ
แบบสอบถามเจตนาเชิงพฤติกรรม
ข้ อคาถาม
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
ข้ อคาถามข้ อที่ 4
ข้ อคาถามข้ อที่ 5
ข้ อคาถามข้ อที่ 6
ข้ อคาถามข้ อที่ 7
ค่ า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อคาถาม
รายข้ อกับคะแนนรวม
.613
.620
.643
.735
.704
.613
.527
α=.863
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ตาราง แสดงค่าความสัม พัน ธ์ ระหว่างข้ อ ค าถามรายข้ อ กับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั ง้ ฉบั บ และรายองค์ ป ระกอบ ของ
แบบสอบถามพฤติกรรมการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
ข้ อคาถาม
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
ข้ อคาถามข้ อที่ 4
ข้ อคาถามข้ อที่ 5
ข้ อคาถามข้ อที่ 6
ค่ า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อคาถาม
รายข้ อกับคะแนนรวม
.681
.719
.763
.499
.655
.548
α=.841

ตาราง แสดงค่าความสัม พัน ธ์ ระหว่างข้ อ ค าถามรายข้ อ กับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั ง้ ฉบั บ และรายองค์ ป ระกอบ ของ
แบบสอบถามการควบคุมตน
ข้ อคาถาม
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
ข้ อคาถามข้ อที่ 4
ข้ อคาถามข้ อที่ 5
ค่ า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อคาถาม
รายข้ อกับคะแนนรวม
.617
.700
.619
.686
.529
α=.831
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ตาราง แสดงค่าความสัม พัน ธ์ ระหว่า งข้ อ ค าถามรายข้ อ กับ คะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั ง้ ฉบั บ และรายองค์ ป ระกอบ ของ
แบบสอบถามเจตคติตอ่ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ข้ อคาถาม
องค์ ประกอบ 1: ความรู้สึก
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
ข้ อคาถามข้ อที่ 4
ข้ อคาถามข้ อที่ 5
องค์ ประกอบ 2: ความคิดเชิงประเมินค่ า
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
ข้ อคาถามข้ อที่ 4
ค่ า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อคาถาม
รายข้ อกับคะแนนรวม
α=.853
.650
.580
.642
.773
.824
α=.867
.649
.822
.753
.743
α=.920
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ตาราง แสดงค่าความสัม พัน ธ์ ระหว่างข้ อ ค าถามรายข้ อ กับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั ง้ ฉบั บ และรายองค์ ป ระกอบ ของ
แบบสอบถามการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
ข้ อคาถาม
องค์ ประกอบ 1: การคล้ อยตามอาจารย์
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
ข้ อคาถามข้ อที่ 4
ข้ อคาถามข้ อที่ 5
องค์ ประกอบ 2: การคล้ อยตามเพื่อน
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
ข้ อคาถามข้ อที่ 4
ข้ อคาถามข้ อที่ 5
ข้ อคาถามข้ อที่ 6
ค่ า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อคาถาม
รายข้ อกับคะแนนรวม
α=.831
.602
.591
.431
.485
.302
α=.944
.750
.796
.775
.809
.730
.701
α=.903
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ตาราง แสดงค่าความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อ คาถามรายข้ อกับ คะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทัง้ ฉบั บ และรายองค์ ป ระกอบ ของ
แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
ข้ อคาถาม
องค์ ประกอบ 1: มีความรับผิดชอบต่ อการปฏิบัติงาน
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
องค์ ประกอบ 2: ต้ องการข้ อมูลย้ อนกลับ
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
ข้ อคาถามข้ อที่ 4
องค์ ประกอบ 3: เป็ นผู้เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่เสมอ
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
ข้ อคาถามข้ อที่ 4
ค่ า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อคาถาม
รายข้ อกับคะแนนรวม
α=.582
.599
.474
.619
α=.866
.628
.844
.797
.600
α=.898
.802
.739
.778
.732
α=.908
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ตาราง แสดงค่าความสัม พัน ธ์ ระหว่างข้ อ ค าถามรายข้ อ กับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั ง้ ฉบั บ และรายองค์ ป ระกอบ ของ
แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม
ข้ อคาถาม
องค์ ประกอบ 1: การสนับสนุนทางอารมณ์
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
ข้ อคาถามข้ อที่ 4
ข้ อคาถามข้ อที่ 5
องค์ ประกอบ 2: การสนับสนุนข้ อมูลข่ าวสาร
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
ข้ อคาถามข้ อที่ 4
ข้ อคาถามข้ อที่ 5
องค์ ประกอบ 3: การสนับสนุนทรัพยากร
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
ข้ อคาถามข้ อที่ 4
ค่ า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อคาถาม
รายข้ อกับคะแนนรวม
α=.822
.736
.651
.597
.660
.639
α=.790
.658
.325
.783
.718
.661
α=.857
.748
.788
.654
.689
α=.928
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ตาราง แสดงค่ า ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งข้ อ ค าถามรายข้ อ กับ คะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ และรายองค์ประกอบ ของแบบวัด
ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ค่าความสัมพันธ์ ระหว่าง
ข้ อคาถาม
ข้ อคาถามรายข้ อกับ
ค่าความยากง่าย
คะแนนรวม
ข้ อคาถามข้ อที่ 1
0.520
0.700
ข้ อคาถามข้ อที่ 2
0.660
0.800
ข้ อคาถามข้ อที่ 3
0.596
0.720
ข้ อคาถามข้ อที่ 4
0.520
0.580
ข้ อคาถามข้ อที่ 5
0.640
0.880
ข้ อคาถามข้ อที่ 6
0.689
0.880
ข้ อคาถามข้ อที่ 7
0.680
0.620
ข้ อคาถามข้ อที่ 8
0.812
0.560
ข้ อคาถามข้ อที่ 9
0.563
0.700
ข้ อคาถามข้ อที่ 10
0.360
0.720
ข้ อคาถามข้ อที่ 11
0.620
0.740
ข้ อคาถามข้ อที่ 12
0.800
0.520
ค่ าความเชื่อมั่นแบบวัดทัง้ ฉบับ (KR 20)
0.631
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน รู ปแบบการวัดพฤติกรรม
การเรี ยนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาพประกอบ รูปแบบการวัดพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยืน ยัน รู ป แบบการวัด พฤติก รรมการเรี ย นผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้ อคาถาม

องค์ประกอบ 1: การใช้
องค์ประกอบ 2: การมี
องค์ประกอบ 3: ระยะเวลา/
ประโยชน์ (GOOD)
ปฏิสมั พันธ์ (INTER)
ความถี่ในการเรี ยน (TIME)
ข้ อที่ 1
0.75*
0.78*
0.84*
ข้ อที่ 2
0.79*
0.78*
0.85*
ข้ อที่ 3
0.78*
0.43*
0.80*
ข้ อที่ 4
0.69*
0.84*
ข้ อที่ 5
0.81*
0.88*
 2 =175.66, df=62, P=0.000, RMSEA=0.071, GFI=0.98, CFI=0.99, NFI=0.98

* นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน รู ปแบบการวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม

ภาพประกอบ รูปแบบการวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม
ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม
ข้ อคาถาม
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้ อที่ 1
0.69*
ข้ อที่ 2
0.60*
ข้ อที่ 3
0.59*
ข้ อที่ 4
0.72*
ข้ อที่ 5
0.75*
ข้ อที่ 6
0.80*
ข้ อที่ 7
0.87*
 2 =38.92, df=12, P=0.000, RMSEA=0.079, GFI=0.97, CFI=0.99, NFI=0.98

* นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน รู ปแบบการวัดการรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรม

ภาพประกอบ รูปแบบการวัดการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม

ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
ข้ อคาถาม
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิอ์ งค์ประกอบ (Factor loading)
ข้ อที่ 1
0.72*
ข้ อที่ 2
0.76*
ข้ อที่ 3
0.89*
ข้ อที่ 4
0.81*
ข้ อที่ 5
0.73*
ข้ อที่ 6
0.45*
 2 =15.77, df=5, P=0.01, RMSEA=0.077, GFI=0.99, CFI=0.99, NFI=0.99

* นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน รู ปแบบการวัดเจตคติต่อการเรี ยนผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ภาพประกอบ รูปแบบการวัดเจตคติตอ่ การเรี ยน
ตาราง แสดงผลการวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน รู ป แบบการวัด เจตคติต่อ การเรี ย นผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้ อคาถาม
องค์ ประกอบ 1:
องค์ ประกอบ 2:
ความรู้สกึ (COG)
ความคิดเชิงประเมินค่า (AFFI)
ข้ อที่ 1
0.72*
0.64*
ข้ อที่ 2
0.73*
0.63*
ข้ อที่ 3
0.69*
0.81*
ข้ อที่ 4
0.87*
0.78*
ข้ อที่ 5
0.85*
 2 =65.72, df=24, P=0.000, RMSEA=0.070, GFI=0.96, CFI=0.99, NFI=0.98

* นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน รู ปแบบการวัดการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง

ภาพประกอบ รูปแบบการวัดการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง

ข้ อคาถาม

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องค์ประกอบ (Factor loading)
องค์ ประกอบ 1:
องค์ ประกอบ 2:
การคล้ อยตามอาจารย์ (TEA)
การคล้ อยตามเพื่อน (FRI)
0.82*
0.64*
0.76*
0.63*
0.76*
0.81*
0.71*
0.78*
0.65*

ข้ อที่ 1
ข้ อที่ 2
ข้ อที่ 3
ข้ อที่ 4
ข้ อที่ 5
ข้ อที่ 6
 2 =110.00, df=34, P=0.000, RMSEA=0.079, GFI=0.95, CFI=0.98, NFI=0.97

* นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน รู ปแบบการวัดการควบคุมตน

ภาพประกอบ รูปแบบการวัดการควบคุมตน

ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดการควบคุมตน
ข้ อคาถาม
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้ อที่ 1
0.79*
ข้ อที่ 2
0.87*
ข้ อที่ 3
0.88*
ข้ อที่ 4
0.89*
ข้ อที่ 5
0.76*
 2 =7.41, df=3, P=0.06, RMSEA=0.064, GFI=0.99, CFI=0.99, NFI=0.99

* นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน รู ปแบบการวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

ภาพประกอบ รูปแบบการวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์

ข้ อคาถาม

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องค์ประกอบ (Factor loading)
องค์ ประกอบ 1:
องค์ ประกอบ 3:
องค์ ประกอบ 2:

มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบตั ิงาน (RES)

ต้ องการข้ อมูลย้ อนกลับ (BACK)

ข้ อที่ 1
0.77*
0.77*
ข้ อที่ 2
0.59*
0.73*
ข้ อที่ 3
0.81*
0.77*
ข้ อที่ 4
0.69*
 2 =129.96, df=41, P=0.000, RMSEA=0.078, GFI=0.94, CFI=0.98, NFI=0.97

* นัยสาคัญที่ระดับ 0.05

เป็ นผู้เปลี่ยนแปลงพัฒนา
อยูเ่ สมอ (DEV)

0.79*
0.82*
0.79*
0.70*
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน รู ปแบบการวัดการสนับสนุนทางสังคม

ภาพประกอบ รูปแบบการวัดการสนับสนุนทางสังคม
ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดการสนับสนุนทางสังคม

ข้ อคาถาม

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องค์ประกอบ (Factor loading)
องค์ ประกอบ 1: การได้ รับ องค์ ประกอบ 2: การได้ รับ
องค์ ประกอบ 3: การได้ รับ
สนับสนุนด้ านอารมณ์ (EMO)

สนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (NEW)

ข้ อที่ 1
0.78*
0.70*
ข้ อที่ 2
0.73*
0.43*
ข้ อที่ 3
0.79*
0.75*
ข้ อที่ 4
0.77*
0.78*
ข้ อที่ 5
0.52*
0.78*
 2 =209.97, df=71, P=0.000, RMSEA=0.074, GFI=0.92, CFI=0.98, NFI=0.97

* นัยสาคัญที่ระดับ 0.05

สนับสนุนด้ านทรัพยากร (MAT)

0.81*
0.80*
0.69*
0.61*
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ภาคผนวก ง
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ นในการวิเคราะห์ Mancova
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ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ นของสถิติ Mancova
ตาราง แสดงค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่า Shapiro – Wilk ของตัวแปร
เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน และ
ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม

ตัวแปร

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

Kwness
(Z-Value)

Kurtosis
(Z-Value)

Shapiro-Wilk

Kwness
(Z-Value)

Kurtosis
(Z-Value)

Shapiro-Wilk

-.727

1.186

.916

-.312

-.347

.963

-.087

.285

.972

-.040

.054

.991

-.159

-.421

.951

.225

-.451

.971

-.691

1.137

.933

-1.367

1.387

.908*

-.834

.069

.978

-.677

.213

.930

-.734

.870

.946

-.672

.846

.963

-.401

-.604

.965

-1.160

1.672

.935

-.395

.472

.963

.711

.267

.925

-1.132

1.132

.917*

-.416

-.786

.964

-.834

.803

.932

-.744

.459

.949

-.119

-.317

.958

-1.278

1.641

.902*

-.454

.005

.963

-1.315

1.496

.906*

ก่ อนทดลอง

การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม
การควบคุมตน
เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
ความรู้

หลังทดลองทันที
การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม
การควบคุมตน
เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
ความรู้

หลังทดลอง 4 สัปดาห์
การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม
การควบคุมตน
เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
ความรู้

*มีนยั สาคัญที่ระดับ .05; Skewness or Kurtosis z value between -1.96 to +1.96 (.95)
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ตาราง แสดงค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่า Shapiro – Wilk ของตัวแปรเจตนา
เชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ของกลุมทดลองและกลุม่ ควบคุม

ตัวแปร

ก่ อนทดลอง
เจตนาเชิงพฤติกรรม
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
หลังทดลองทันที
เจตนาเชิงพฤติกรรม
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
เจตนาเชิงพฤติกรรม
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

Kwness
(Z-Value)

Kurtosis
(Z-Value)

ShapiroWilk

Kwness
(Z-Value)

Kurtosis
(Z-Value)

ShapiroWilk

-.444

.961

.940

.007

.320

.973

-.402

.869

.956

.581

.501

.968

-.464

-.578

.930

-.383

.034

.976

-.534

.064

.937

-.953

1.454

.938

-.225

-.616

.971

-.575

1.339

.966

-.721

.384

.956

-.126

-.161

.972

*มีนยั สาคัญที่ระดับ .05; Skewness or Kurtosis z value between -1.96 to +1.96 (.95)
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ตาราง ผลการตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวน เจตคติต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน และความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ด้ วยวิธี Levene’s test
ตัวแปร
ก่ อนทดลอง
เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
การควบคุมตน
ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
หลังทดลองทันที
เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
การควบคุมตน
ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
การควบคุมตน
ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
*มีนยั สาคัญที่ระดับ .05

F
(Levene’s test)

sig

1.053
.650
.456

.308
.423
.501

3.797

.055

.053
.082
.452
2.364

.819
.775
.503
.128

3.532
.092
1.860
1.508

.066
.762
.177
.223
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ตาราง แสดงผลการตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวนตัวแปรเจตนาเชิ งพฤติก รรมและ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ด้ วยวิธี Levene’s test
พฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก่ อนทดลอง
เจตนาเชิงพฤติกรรม
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
หลังทดลองทันที
เจตนาเชิงพฤติกรรม
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
เจตนาเชิงพฤติกรรม
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
*มีนยั สาคัญที่ระดับ .05

F
(Levene’s test)

sig

.520
.153

.473
.697

.006
.021

.940
.885

.376
.912

.542
.343
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ตาราง แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การควบคุมตน
และเจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ตัวแปร

ก่ อนทดลอง
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (PBC)
การควบคุมตน (CON)
เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ATT)
หลังทดลองทันที
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (PBC)
การควบคุมตน (CON)
เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ATT)
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (PBC)
การควบคุมตน (CON)
เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ATT)

PBC

CON

ATT

1
.331*
.309*

1
.624*

1

1
.752*
.798*

1
.818*

1

1
.634*
.762*

1
.738*

1

*มีนยั สาคัญที่ระดับ .05
ตาราง แสดงค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ระยะทดลอง

ค่ าสหสัมพันธ์

ก่อนทดลอง
หลังทดลองทันที
หลังการทดลอง 4 สัปดาห์

0.519*
0.723*
0.816*
*มีนยั สาคัญที่ระดับ .05
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ตาราง แสดงผลการประเมินความพึงพอใจการเข้ าร่วมโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที่มีตอ่
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
รายการ
1. กิจกรรมมีวตั ถุประสงค์ที่
ชัดเจน
2. เนื ้อหาของกิจกรรมมี
ความเหมาะสม
3. เนื ้อหาของกิจกรรม
สามารถนาไปใช้ ได้ จริง
4. กิจกรรมในโปรแกรมฯ ทา
ให้ นิสติ ได้ มีโอกาสคิดเป็ น
วิเคราะห์ได้
5. ระยะเวลาที่ใช้ ในกิจกรรม
มีความเหมาะสม
6. สื่อการสอนที่ใช้ มีความ
เหมาะสมสอดคล้ องกับ
กิจกรรม
7. เอกสาร/ใบงาน เขียน
เข้ าใจง่าย สอดคล้ องกับ
กิจกรรม
8. สถานที่จดั กิจกรรมมีความ
เหมาะสมต่อการเรี ยนรู้
9. วิทยากรถ่ายทอด
เนื ้อหาได้ เข้ าใจและ
ชัดเจน
10. วิทยากรมีเทคนิคการ
สอนที่น่าสนใจ
11. ความรู้ที่ได้ รับจากการจัด
กิจกรรมครัง้ นี ้เป็ นไปตาม
ความคาดหวังของนิสติ
12. โดยภาพรวม นิสติ พึง
พอใจกับการเข้ าร่ วม
กิจกรรมครัง้ นี ้

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด เฉลี่ย

จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

ระดับ

7

17.9

29

74.4

3

7.7

-

-

-

-

4.10

มาก

10

25.6

22

56.4

5

12.8

2

5.1

-

-

4.03

มาก

10

25.6

25

64.1

4

10.3

-

-

-

-

4.15

มาก

10

25.6

22

56.4

5

12.8

2

5.1

-

-

4.03

มาก

13

33.3

24

61.5

2

5.1

-

-

-

-

4.28

มากที่สดุ

9

23.1

25

64.1

5

12.8

-

-

-

-

4.10

มาก

5

12.8

30

76.9

4

10.3

-

-

-

-

4.03

มาก

13

33.3

21

53.8

3

7.7

2

5.1

-

-

4.15

มาก

15

38.5

21

53.8

3

7.7

-

-

-

-

4.31

มากที่สดุ

15

38.5

19

48.7

5

12.8

-

-

-

-

4.26

มากที่สดุ

13

33.3

19

48.7

6

15.4

1

2.6

-

-

4.13

มาก

12

30.8

21

53.8

6

15.4

-

-

-

-

4.15

มาก
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เกณฑ์การให้ ระดับของค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ระดับ
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

267

ภาคผนวก ฌ
คู่มือโปรแกรมส่ งเสริมคุณลักษณะทางจิต
ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

268

คู่มือโปรแกรมส่ งเสริมคุณลักษณะทางจิต
ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

269
ความเป็ นมาของโปรแกรม
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์สาหรับประเทศไทย ยังมีอุปสรรคสาหรับการเรี ยนการสอนคือ
ค่านิยมและความมีวินยั ของผู้เรี ยน ในความรู้สกึ ของผู้เรี ยนยังต้ องการให้ มีอาจารย์เป็ นผู้สอน เพราะว่า
ไม่ค้ นุ เคยกับการเรี ยนด้ วยตนเอง ซึง่ นักศึกษาส่วนใหญ่ยงั คงติดกับการเรี ยนการสอนที่ต้องมีอาจารย์
เป็ นผู้หยิบยื่นข้ อมูลให้ และยังพบว่าปั ญหาที่พบบ่อยจากการเรี ยนคือ ผู้เรี ยนยังขาดความรู้และความ
เข้ าใจในการใช้ ระบบ และยังไม่เห็นความสาคัญของการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จึงทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่
ประสบความสาเร็ จในการเรี ยน จนอาจสอบไม่ผ่านหลักสูตรนันๆ
้ (สานักวิทยาบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ. 2554; วุทธิ ศักดิ์ โภชนุกูล. 2550) ซึ่งการแก้ ปัญ หาดังกล่าวจึงจาเป็ นต้ อ งอาศัยการให้
โปรแกรมการส่ง เสริ ม พฤติ ก รรมมาช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(ELearning Behavioral) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
ส าหรั บ โปรแกรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ลัก ษณ ะทางจิ ต และพฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตปริ ญญาตรี ในครัง้ นี ้ เป็ นโปรแกรมที่พฒ
ั นามาจากการศึกษาวิจัยระยะที่ 1 ที่
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ของ ไอเซ่น (Ajzen.
1991) เป็ นแนวคิดหลักในการศึกษา โดยผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม
เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิ พลสูงสุดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พบว่า ได้ ใช้
แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) และการควบคุมตนเอง (Self-control) ในการ
พัฒนาการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมของบุคคล (พัชรี ดวงจันทร์ . 2553) ดังนัน้ จึงนาทังสองแนวคิ
้
ดมา
ใช้ ใ นการปรั บ พฤติ ก รรมครั ง้ นี ้ และจากการศึ ก ษายัง พบว่า ตัว แปร เจตคติ ต่อ การเรี ย นผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีอิ ทธิ พลต่อพฤติกรรม เช่นกัน จึงได้ นาแนวคิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติของแมคไกวร์
(McGuire. 1969) เข้ ามาในโปรแกรมเพื่อ ให้ ผ้ ูฝึกมี เจตคติที่ดีต่อการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็ กทรอนิกส์เพิ่ ม
มากขึ ้น และนอกจากนี ้ ในโปรแกรมยังมีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ น
ตัวแปรที่ศึกษาเพิ่มเติมจากการศึกษาในระยะที่ 1 โดยให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับ
การแสดงพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึ งเข้ าใจถึงส่วนประกอบที่สาคัญในการเข้ า
เรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ในเรื่ องระบบบริ หารจัดการการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (Learning
Management System: LMS) และวิธีการเข้ าใช้ งานระบบ Edmodo ซึ่งเป็ นเครื่ องมือหลักที่ใช้ ในการ
จัด โปรแกรมครั ง้ นี ้ ซึ่งชุ ด กิ จ กรรมทัง้ หมดมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่งเสริ ม พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ ดียิ่งขึ ้น และสามารถนาพฤติกรรมไปปรับใช้ ในการเรี ยนรู้ เพิ่มเติมในการเรี ยนระดับ
มหาวิ ท ยาลัย จนถึ ง การเรี ย นออนไลน์ ในท างานของแต่ ล ะหน่ ว ยงานต่ อ ไปในอนาคตได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ ของโปรแกรม
โปรแกรมการส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนตัวแปรคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
1. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิ เล็กทรอนิกส์
2. มีเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3. มีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น
4. มีพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ดียิ่งขึ ้น
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ าร่ วมโปรแกรม คือ นักศึกษานักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ชัน้ ปี ที่ 3 ของ
มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ จากคณะที่ มี คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของพฤติก รรมการเรี ยนทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับต่าในช่วงเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงไป ซึ่งเป็ นผลที่ได้ จากงานวิจัยระยะที่ 1 และ
ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสองขัน้ ตอน (Two-Stage Sampling) คือ ขันที
้ ่ 1 ทาการสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) 1 สาขาวิช าเข้ า กลุ่ม ทดลอง และเลือ กอี ก 1 สาขาวิ ช าเข้ ากลุ่ม
ควบคุม โดยเลือกนิสิตที่สมัครใจเข้ าร่ วมโปรแกรมจากทัง้ 2 สาขาวิชาๆ ละ 40 คน รวมกลุม่ ตัวอย่าง
ทังหมด
้
80 คน
หลักการและแนวคิดที่ใช้ ในการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิตและพฤติกรรม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง กับพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของนิสิตปริ ญญาตรี สามารถประมวลแนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ ในการปรับเปลี่ยนตัวแปรคุณลักษณะทาง
จิตและพฤติกรรม โดยมีแนวคิดที่ใช้ ในการสร้ างโปรแกรม ดังต่อไปนี ้
แนวคิดที่ 1 การควบคุมตนเอง
ในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมได้ ใช้ เทคนิคการเตือนตนเอง ซึ่งเป็ นเทคนิคที่ใช้ ในการพัฒนา
ทักษะการควบคุม ตนเองในการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ (โสภา มะเครื อ สี. 2537; ชัยชนะ มิ ต ร
สัมพันธ์ . 2552, จินตนา ตันสุวรรณนนท์. 2550) โดยมีขนตอน
ั้
4 ระยะ ดังนี ้
1) การตั ง้ เป้ า หมาย คือ การกาหนดพฤติ กรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยใน
โปรแกรมจะใช้ ให้ มีก ารกาหนดเป้าหมายเกี่ ยวกับ การเข้ าเรี ยนบทเรี ย นออนไลน์ การหาความรู้
เพิ่มเติมจากบทเรี ยน การเข้ าแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ โดยการโพสต์แชร์ ข้อมูล และการทาแบบทดสอบหลัง
เรี ยนบทเรี ยนออนไลน์ ของตนเองเมื่อต้ นสัปดาห์
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2) สังเกตและบันทึกพฤติกรรม โดยผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมจะบันทึกพฤติกรรมลงบน “แบบ
บันทึกพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” โดยจะบันทึกถึงจานวนครัง้ และเวลาที่ใช้ ในการ
เรี ยนบทเรี ยนออนไลน์ เวลา จานวนครัง้ และเวลาที่หาข้ อมูลเพิ่มจากบทเรี ยนออนไลน์ จานวนครัง้ ใน
การโพสต์แชร์ ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในระบบ และคะแนนที่ได้ จ ากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
บทเรี ยนออนไลน์
3) การประเมิ น ตนเอง ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมจะประเมิ น พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองแต่ละสัปดาห์วา่ บรรลุตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เมื่อต้ นสัปดาห์หรื อไม่ ทังนี
้ ้ข้ อมูล
ที่ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมได้ สงั เกตและบันทึกด้ วยตนเอง จะถูกนามาเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับที่จะส่งผลต่อการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผู้ฝึกด้ วย
4) การให้ การเสริ ม แรงตนเอง ถ้ าผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมสามารถแสดงพฤติก รรมได้ ต าม
เป้าหมาย ก็จะให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโปรแกรมได้ ทาการเสริ มแรงตนเองเพื่อช่วยเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้
มีเพิ่มมากขึ ้น
แนวคิดที่ 1 ถูกนามาใช้ ในการพัฒนาตัวแปรคุณลักษณะทางจิต คือ
- การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
- การควบคุมตน
แนวคิดที่ 2 การรับรู้ความสามารถของตนเอง
เพื่อให้ กลุ่มตัวอย่างมี การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการเรี ยนผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์
โดยใช้ แนวคิดการสร้ างการรับรู้ตนเองของแบนดูรา (Bandura. 1986; วราภรณ์ ชัยวัฒน์. 2550) โดยมี
แนวทางการพัฒนาดังนี ้
1) ประสบการณ์ ท่ ีประสบความสาเร็ จ ซึ่งแบนดูรา เชื่ อว่าเป็ นวิธีการที่มีประสิทธิ ภาพ
ที่สดุ ในการพัฒนาการรับรู้ ความสามารถของตนเอง เนื่องจากเป็ นประสบการณ์ โดยตรง ความสาเร็ จ
ทาให้ เพิ่มความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชื่ อว่าเขาสามารถจะทาได้ ดังนันในโปรแกรมจึ
้
งจัดให้
กลุ่ม ตัวอย่า งได้ รับ ประสบการณ์ โดยตรงจากการฝึ ก ทัก ษะการเรี ย นผ่า นสื่อ อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยมี
กิจกรรมประกอบด้ วย ฝึ กการเข้ าเรี ยนรู้บทเรี ยนออนไลน์ด้วยตนเอง และถ่ายทอดความรู้ ผ่านการตัด
ต่อคลิปวีดีโอ การศึกษาหาข้ อมูลเพิ่มเติมหลังจากการเข้ าเรี ยนบทเรี ยนออนไลน์ การแชร์ แลกเปลี่ยน
ข้ อมูลที่มีประโยชน์ การส่งงานและการเข้ าทาแบบทดสอบหลังจากเข้ าเรี ยนในระบบออนไลน์ โดยให้ มี
การลงมือปฏิบตั ิจริ งทังรายบุ
้
คคลและรายกลุม่
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2) การใช้ ตั วแบบ โดยการใช้ ตัว แบบที่ เป็ นบุ ค คล จะท าให้ ก ลุ่ม ตัวอย่างเห็น ตัวแบบที่
ประสบความสาเร็ จการจากแสดงพฤติกรรม โดยให้ เห็นตัวอย่างจากผู้ฝึกที่เรี ยนบทเรี ยนออนไลน์แล้ ว
ทาคะแนนสอบได้ สงู สุด และผู้ฝึกที่ได้ แชร์ แลกเปลี่ยนความรู้ โดยการโพสต์ข้อมูลแล้ วได้ การกดถูกใจ
รวมแล้ วมากที่สุด และให้ ผ้ ฝู ึ กตัวอย่างได้ แชร์ แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการเรี ยนรู้ หรื อ ค้ นหาข้ อ มูลแก่ผ้ รู ่ วม
กิจกรรม ซึง่ จะทาให้ กลุม่ ตัวอย่างรู้ สกึ ว่าเขาก็สามารถประสบความสาเร็ จได้ ถ้าเขาพยายามจริ งและไม่
ย่อท้ อจนเกิดเป็ นแรงจูงใจภายในได้
3) การใช้ คาพูดชักจูง โดยกิจกรรมประกอบด้ วย การให้ วิทยาการพูดชี ้แนะ การให้ กาลังใจ
ด้ วยคาพูด การให้ ข้อมูลย้ อนกลับและการกล่าวชื่นชมในความสาเร็ จ ของการทากิจกรรมต่างๆตาม
โปรแกรมส่งเสริ มพฤติกรรม
แนวคิดที่ 2 ถูกนามาใช้ ในการพัฒนาตัวแปรคุณลักษณะทางจิต คือ
- การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
แนวคิดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมมีเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เห็นถึงประโยชน์และ
ความสาคัญ ของการเรี ย นผ่านสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ ดังนันในโปรแกรมส่
้
งเสริ มพฤติ กรรมจึงมี การใช้
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติของแมคไกวร์ (McGure.1969; จิ นตนา ตันสุวรรณนนท์ . 2550) โดย
ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) การสร้ างความสนใจ โดยวิทยากรบรรยายให้ เห็นข้ อดี และประโยชน์ของการเรี ยนผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการดูวีดีทศั น์ “เทคโนโลยี E-learning นันดี
้ ยงั ไง แล้ วทาไมต้ องใช้ กนั ” และใช้
การตังค
้ าถามถึงสิง่ ที่ได้ จากการชมวีดีทศั น์
2) การสร้ างความเข้ าใจ ในกิ จ กรรมจะสร้ างความเข้ าใจโดยให้ วิ ท ยากรทบทวนถึ ง
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการตังค
้ าถามให้ ผ้ เู รี ยนทบทวนถึงการเข้ าทากิจกรรมใน
การเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมา ทังในรายวิ
้
ชาอื่ นและในรายวิชานี ้ ว่าเข้ าไปทากิ จกรรมอะไร
มาแล้ วบ้ างในระบบ และให้ ทาการเปรี ยบเทียบการใช้ งานระบบ Edmodo ที่ใช้ ในปั จจุบนั กับระบบอื่นที่
เคยใช้ มามีความแตกต่างกันอย่างไร แล้ วเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ฝู ึ กสามารถถามคาถามการเข้ าใช้ งานระบบหาก
มีข้อสงสัย เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นถึงประโยชน์ของการใช้ สื่ออิ เล็กทรอนิกส์มาช่วยในการเรี ยนจาก
ประสบการณ์จริ ง
3) การสร้ างการยอมรั บ โดยการให้ ผ้ ู ฝึ ก ได้ เข้ าร่ วมการท ากิ จ กรรมกลุ่ม และให้ เขี ย น
ประโยชน์ที่ได้ หากเรานาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์หรื อโปรแกรม Edmodo มาช่วยในการเรี ยนรู้ของรายวิชา ให้
ได้ ม ากที สุด โดยให้ ร่วมกัน แสดงความคิ ดเห็ น เพราะเมื่ อ มี การแสดงความคิ ดเห็ นพร้ อมเพรี ยงกัน
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ภายในกลุ่ม จะช่ วยให้ บุ ค คลจดจ าการเปลี่ ย นเจตคติ และผลัก ดัน ให้ เกิ ด พฤติ ก รรมตามเจตคติ ที่
เปลีย่ นไปด้ วย
4) การจดจาการเปลี่ยนแปลงเจตคติ การเปลีย่ นแปลงเจตคติจะคงทนได้ นานสักเท่าไหร่
ขึน้ อยู่กับ ความจ าในเรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ เจตคตินัน้ ๆ ดังนันในการฝึ
้
กวิ ทยากรต้ อ งท าการทบทวนถึ ง
ประโยชน์ ที่ได้ จากการนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อโปรแกรม Edmodo มาช่วยในการเรี ยนรู้ ของรายวิช า
และทบทวนการเข้ าใช้ งานทีละขันตอนอี
้
กครัง้ เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ฝู ึ กได้ เห็นความสาคัญและนาพฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ได้ จริ งในการเรี ยนรู้ตอ่ ไป
5) การกระทาตามการชักจูง เป็ นกระบวนการสุดท้ ายของการเปลีย่ นแปลงเจตคติ คือ การ
แสดงพฤติกรรมเพื่อแสดงถึงการมีเจตคตินนๆ
ั ้ ดังนันเพื
้ ่อให้ เห็นถึงการแสดงพฤติกรรม ในโปรแกรมจึง
นาเทคนิคการควบคุมตนเอง ด้ วยวิธีการเตือ นตนเองมาใช้ ในการส่งเสริ มพฤติกรรม เพื่อ ให้ มีความ
ชัดเจนของพฤติกรรมที่จะทาการปรับเปลีย่ น ตังแต่
้ การตังเป้
้ าหมาย การสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
ตนเอง และการเสริ มแรงตนเอง
แนวคิดที่ 3 ถูกนามาใช้ ในการพัฒนาตัวแปรคุณลักษณะทางจิต คือ
- เจตคติเกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
แนวคิดที่ 4 การส่ งเสริมความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นสิ่งสาคัญที่ควรส่งเสริ มให้ กับผู้เรี ยนก่อน
เริ่ ม เรี ย น เพื่ อ ให้ ผ้ ูเรี ยนมี พ ร้ อมส าหรั บ การเรี ย นรู้ (จิ น ตวี ร์ (มั่น สกุล ) คล้ ายสังข์ . 2555; ธี ภ ากรณ์
นฤมาณนลินี. 2553) ดังนันในการจั
้
ดโปรแกรมส่งเสริ มพฤติกรรมครัง้ นี ้ จึงเริ่ มด้ วยการให้ ความรู้ กับ
ผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมก่อนเป็ นลาดับแรก โดยเริ่ มต้ นให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมโปรแกรมได้ เข้ าใจถึง ความหมายและ
ลักษณะสาคัญของพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมมีความรู้และ
เข้ าใจถึงส่วนประกอบที่สาคัญในการเข้ าเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทังในเรื
้ ่ องระบบบริ หารจัดการการ
เรี ย นผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Learning Management System: LMS) โดยใช้ เทคนิ ค การบรรยาย
ร่ วมกับการใช้ วีดีทัศน์ แนะนาความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับระบบ LMS และใช้ การตังค
้ าถามเพื่อ ทบทวน
ความรู้ ที่ ได้ รับ หลังจากท ากิ จกรรม นอกจากนี ย้ ังจัด กิ จ กรรมในลักษณะการเรี ย นรู้ แบบมี ส่วนร่ ว ม
(Active Participation) โดยวิทยากรจะเข้ าไปมี ส่วนร่ วมกับผู้เรี ยนในกระบวนค้ นหาความจริ ง หรื อ ที่
เรี ยกว่าผู้อ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาหน้ าที่จัดหาและจัดทรัพยากรการเรี ยนรู้
โดยการจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโปรแกรมได้ แบ่งกลุม่ เรี ยนรู้ วิธีการใช้ โปรแกรม Edmodo ซึ่งเป็ นระบบ
LMS รู ปแบบหนึ่ง ที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือหลักในการจัดกิจกรรมครัง้ นี ้ และให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโปรแกรมได้ เรี ยนรู้
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วิธีการใช้ งานด้ วยตัวเอง จากวีดีทัศน์ “การเข้ าใช้ งาน Edmodo เบื ้องต้ น” หลังจากนันให้
้ แต่ละกลุ่ม
ออกมาสาธิ ตวิธีการใช้ งานตามส่วนที่ได้ รับมอบหมาย โดยให้ แต่ละคนได้ ฝึกเรี ยนรู้ ตามจนสามารถ
จดจาวิธีการใช้ งาน จนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ งในการจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไป
แนวคิดที่ 4 ถูกนามาใช้ ในการพัฒนาตัวแปรคุณลักษณะทางจิต คือ
- ความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ในการสร้ างโปรแกรมการเรี ย นผ่านสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ ในครั ง้ นี ้ ได้ น าเอาแนวคิ ด ดังกล่า ว
ข้ างต้ น มาเป็ นแนวทางสร้ างโปรแกรม ที่ใช้ เวลาในการทากิจกรรมทังสิ
้ ้น 720 นาที หรื อ 12 ชั่วโมง โดย
มีชื่อกิจกรรม แนวคิดที่ใช้ และสรุปวิธีดาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้
ครัง้ ที่
ชื่อกิจกรรม
1
รู้จกั การเรี ยนผ่านสื่อ
(120 นาที) อิเล็กทรอนิกส์

2
การฝึ กปฏิบตั เิ พื่อเพิม่
(90 นาที) ประสบการณ์

3
E-learning สื่อส่งเสริม
(90 นาที) การเรี ยน

แนวคิดที่ใช้
การสร้ างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การสร้ างการรับรู้
ความสามารถ
ของตนเอง

-ประสบการณ์ที่ประสบ

การสร้ างการรับรู้
ความสามารถ
ของตนเอง

-ประสบการณ์ที่ประสบ

ความสาเร็ จ

-การใช้ คาพูดชักจูง

ความสาเร็ จ

วิธีการดาเนินกิจกรรม
-การบรรยาย ดูวีดีทศั น์
-การตังค
้ าถาม
-การสาธิต
-การใช้ กิจกรรมกลุ่ม
-การฝึ กปฏิบตั ิ/การฝึ กทักษะ
-การใช้ กิจกรรมกลุ่ม
- การชี ้แนะ
-การกล่าวชื่นชมในความสาเร็จ
-การฝึ กปฏิบตั ิ/การฝึ กทักษะ
-การใช้ กิจกรรมกลุ่ม

-การใช้ คาพูดชักจูง

- การชี ้แนะ
-การกล่าวชื่นชมในความสาเร็จ

-การใช้ ตวั แบบ

-การแชร์ ประสบการณ์

การเปลี่ยนแปลง -การสร้ างความสนใจ
เจตคติตอ่ การเรี ยน
ผ่านสื่อ
-การสร้ างความเข้ าใจ
อิเล็กทรอนิกส์
-การสร้ างการยอมรับ
4
ปรับทัศนคติ ตังต้
้ นเตือน การเปลี่ยนแปลง -การจดจาการ
(90นาที) ตนเอง
เจตคติตอ่ การเรี ยน เปลี่ยนแปลงเจตคติ
ผ่านสื่อ
-การกระทาตามการชักจูง
อิเล็กทรอนิกส์

-การบรรยาย ดูวีดีทศั น์
-การตังค
้ าถาม
-การตังค
้ าถาม
-การแชร์ ประสบการณ์
-การใช้ กิจกรรมกลุ่ม
-การบรรยาย
-การสาธิต
- การฝึ กเตือนตนเอง

275
ครัง้ ที่

ชื่อกิจกรรม

5
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
(120 นาที)

6
ปรับปรุงเพื่อ
(120 นาที) เปลีย่ นแปลง

7
นักเรี ยนออนไลน์ดีเด่น
(90 นาที)

แนวคิดที่ใช้
การควบคุมตนเอง

วิธีการดาเนินกิจกรรม
-การฝึ กเตือนตนเอง
-มอบหมายงานให้ ทาแบบบันทึก
การเตือนตนเองเป็ นเวลา 3
สัปดาห์
การควบคุมตนเอง
-รายงานผลการเตือนตนเอง
-การรับผลการประเมิน
ย้ อนกลับ
การสร้ างการรับรู้
-ประสบการณ์ที่
-การฝึ กปฏิบตั ิ/การฝึ กทักษะ
ความสามารถของ ประสบความสาเร็จ -การใช้ กิจกรรมกลุ่ม
ตนเอง
-การใช้ คาพูดชักจูง - การชี ้แนะ
-การกล่าวชื่นชมในความสาเร็จ
การควบคุมตนเอง
-รายงานผลการเตือนตนเอง
-การรับผลการประเมิน
ย้ อนกลับ
-การใช้ Mind Map วิเคราะห์
สาเหตุและหาแนวทาง
แก้ ปัญหา
-การใช้ กิจกรรมกลุ่ม
การควบคุมตนเอง
-รายงานผลการเตือนตนเอง
-การรับผลการประเมิน
ย้ อนกลับ
การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตนเอง -การเสริ มแรง
- การใช้ ตวั แบบ

การเตรียมการ
โปรแกรมการส่งเสริ มคุณ ลักษณะทางจิ ตและพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ มี
ขันตอนในการเตรี
้
ยมการดังนี ้
1) กาหนดนิสติ ที่จะเข้ ารับการฝึ กให้ ชัดเจนว่าเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 3 คณะ
ที่มีคะแนนพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อยู่ต่ากว่าช่วงเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 จากการวิจัยใน
ระยะที่ 1 โดยคัดเลือกจากบุคคลที่อาสาสมัครเข้ าร่ วมโปรแกรม และให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโปรแกรมได้ ทาแบบ
วัดตัวแปรที่ใช้ ในการทดลอง ก่อนการทดลอง (Pretest)
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2) ปฐมนิเทศ แจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโปรแกรมได้ ทราบถึงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการเข้ าร่ วม
โปรแกรม และแจ้ งกาหนด วัน เวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม
3) จัดเตรี ยมความพร้ อมของสถานที่ โดยมีสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการฝึ กอบรม มีการติดตัง้
อุปกรณ์และเครื่ องอานวยความสะดวกที่พร้ อมสาหรับการฝึ กอบรม
4) จัดเตรี ย มสื่อที่ใช้ ในการฝึ กอบรม ซึ่งประกอบด้ วย คู่มือ แบบวัด แบบสอบถาม แบบ
สังเกต รายงานตนเอง ใบงานในแต่ละกิจกรรม รวมทังอุ
้ ปกรณ์ และสื่อต่างๆ ที่ใช้ ในการฝึ กอบรม เช่น
คอมพิวเตอร์ วีดีทศั น์
การสร้ างกิจกรรมในโปรแกรม
จากกรอบกิจกรรมที่สร้ างขึ ้น ผู้วิจัยได้ นามาเป็ นแนวทางในการกาหนดรู ปแบบกิจกรรมที่ใช้
ในโปรแกรมแต่ละครัง้ เพื่อให้ เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ ้นมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของโปรแกรมโดยภาพรวม รูปแบบของกิจกรรมในแต่ละครัง้ เป็ นส่วนผสมของหลากหลายวิธีการเรี ยนรู้
เช่น การบรรยาย การทากิจกรรมกลุม่ การฝึ กประสบการณ์ด้วยการปฏิบตั ิจริ ง โดยคงไว้ ซงึ่ แนวคิดหลัก
ในการสร้ างการรับรู้ ความสามารถของตนเอง การควบคุมตนเอง การเปลี่ยนแปลงเจตคติ และการ
สร้ างความรู้ เกี่ ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ซึ่งรายละเอี ยดของกิ จ กรรมประกอบด้ วย ชื่ อ
กิจ กรรม จุดมุ่งหมายของกิ จกรรม ขัน้ ตอนการดาเนินกิ จ กรรม เวลา สื่อ/อุปกรณ์ ใบงานต่างๆ และ
วิธีการประเมินผล ซึง่ มีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
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กิจกรรมที่ 1 รู้จกั การเรี ยนผ่านสือ่ เล็กทรอนิกส์ (เวลาในการดาเนินกิจกรรม 120 นาที)
แนวคิด/เทคนิคที่ใช้
1) การสร้ างความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2) การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตนเอง: ประสบการณ์ที่สาเร็ จ
3) การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตนเอง: การใช้ คาพูดชักจูง
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
กิจกรรม 1) เพื่อให้
ที่ 1
ผู้เข้ าร่วม
โปรแกรมมี
“รู้จกั การ สัมพันธภาพที่ดี
เรี ยนผ่าน ต่อวิทยากรและ
สื่อเล็ก ผู้เข้ ารับการ
ทรอนิกส์” ฝึ กอบรมด้ วยกัน

ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม

1)วิทยากรแนะนาตนเองและกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของของการจัดโปรแกรมส่งเสริ ม
พฤติกรรมฯ
2)เตรี ยมความพร้ อมของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม
และละลายพฤติกรรมด้ วยกิจกรรม “เกม
ตัวเลขอันตราย” โดยวิทยากรและผู้เข้ าร่วม
โปรแกรมช่วยกันกาหนดตัวเลขตังแต่
้ 10-30
มา 1 ตัวเลข แต่ละคนมีสทิ ธิ์นบั ได้ ไม่เกินคน
ละ 3 ตัวเลข ถ้ าคนใดนับถึงตัวเลขที่กาหนด
จะต้ องถูกลงโทษ
2) เพื่อให้
3)วิทยากรบรรยายให้ ความรู้ ความเข้ าใจ
ผู้เข้ าร่วม
เกี่ยวกับความหมายและลักษณะสาคัญของ
โปรแกรมมี
การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอธิบายถึง
ความรู้ เกี่ยวกับ ส่วนประกอบที่สาคัญในการเข้ าเรี ยนผ่านสื่อ
พฤติกรรมการ อิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่ องเรื่ องระบบบริหาร
เรี ยนผ่านสื่อ
จัดการการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ (Learning Management System: LMS)
และระบบ LMS 4) ชมวีดีทศั น์เกี่ยวกับระบบ LMS ที่ใช้ ในการ
ในการเรี ยน
เรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านสื่อ
5) แบ่งกลุม่ ผู้เข้ าร่วมโปรแกรม กลุม่ ละ 3-4
อิเล็กทรอนิกส์ คน ทาใบงานที่ 1 ทบทวนความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
งานในระบบ LMS
6) วิทยากรสุม่ 3-4 กลุม่ ออกมาตอบคาถาม
จากใบงาน 1
7)วิทยากรสรุปความรู้ที่ได้ จากใบงานที่ 1

เวลา สื่อ/อุปกรณ์

การ
ประเมินผล
20 1) คูม่ ือการเข้ า 1)สังเกต
นาที ร่วมฝึ กอบรม การมีสว่ น
ร่วมในการ
ทากิจกรรม

40 1) วีดีทศั น์ เรื่ อง 1)สังเกต
นาที
การตอบ
- ความหมาย
คาถาม
ของระบบ LMS 2) ประเมิน
- องค์ประกอบ ใบงานที่ 1
ของระบบ LMS
- ผู้ใช้ งานใน
ระบบ LMS
- การนาระบบ

LMS ไป
ประยุกต์ใช้ งาน

ที่มา swu.mooc
2)ใบงานที่ 1
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3.เพื่อให้
ผู้เข้ าร่วม
โปรแกรมได้ ฝึก
ทักษะการเข้ า
ใช้ งานโปรแกรม
Edmodo

ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม

เวลา สื่อ/อุปกรณ์

8) วิทยากรแบ่งกลุม่ ผู้เข้ าร่วมโปรแกรมกลุม่
ละ 6-8 คน และมอบหมายให้ แต่ละกลุ่มทา
กิจกรรมใบงานที่ 2 ศึกษาขันตอนการเข้
้
าใช้
งานจากวีดีทศั น์แนะนาการใช้ งานระบบ
Edmodo โดยมอบหมายงานให้ แต่ละกลุ่ม
ออกไปสาธิตการใช้ งานระบบ Edmodo ใน
หัวข้ อ
- การสมัครเข้ าใช้ งานในระบบ
- การตังค่
้ าโปรไฟล์ผ้ ใู ช้ งาน
- การโพส หรื อการแชร์ ข้อมูลในระบบ
- การส่งงานในระบบ
- การทาแบบทดสอบในระบบ
โดยกลุม่ ที่ไม่ได้ ออกไปสาธิตให้ ฝึกปฏิบตั ิ
ตามทีละขันตอน
้
9) วิทยากรทบทวนการใช้ งานเบื ้องต้ นให้

60
นาที

ผู้เข้ าร่วมโปรแกรม
10) วิทยากรให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโปรแกรมได้ ปฏิบตั ิ
จริง โดยให้ ทาใบงานที่ 3 ให้ ทกุ คน โพสเขียน
แนะนาตนเอง พร้ อมแนบรูป และเขียน “คติ
ประจาใจในการดาเนินชีวติ ”
11) วิทยากรสรุปผลการเรี ยนรู้ร่วมกันกับ
ผู้เข้ าร่วมโปรแกรม
12) วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้ าร่วมโปรแกรมกลุม่
ละ 6-8 มอบหมายงานให้ เตรี ยมกิจกรรมในใบ
งานที่ 4 สาหรับการทากิจกรรมในครัง้ หน้ า

1)วีดีทศั น์ เรื่ อง
- หลักการใช้
งานห้ องเรี ยน
ออนไลน์โดย
ใช้ Edmodo
- ขันตอนการ
้
สร้ างบัญชี
ผู้ใช้ งาน
- การแจ้ ง

การ
ประเมินผล
1)สังเกต
การมีสว่ น
ร่วมใน
การทา
กิจกรรม
2) การเข้ า
แนะนาตัว
ในระบบ
ของ
ผู้เข้ าร่วม
โปรแกรม

ข้ อความ
- การส่งงาน
ผู้เรี ยน
2) โทรศัพท์มือถือ
3) คอมพิวเตอร์
4) ระบบ
Edmodo
5) ใบงานที่ 2
6) ใบงานที่ 3
7) ใบงานที่ 4
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ใบงานที่ 1 แนะนาระบบ LMS

คำชี้แจง
1. ให้ นิสติ แบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 3-4 คน
2. ให้ แต่ละกลุม่ ช่วยกันตอบคาถามดังต่อไปนี ้
1) ระบบ LMS คืออะไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2) ยกตัวอย่าง ระบบ LMS ที่ช่วยในการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั มา 3 ระบบ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3) ผู้ใช้ งานระบบ LMS สามารถแบ่งออกเป็ นกี่กลุม่ กลุม่ ใดบ้ าง
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4) ผู้เรี ยนสามารถใช้ ระบบ LMS มาช่วยในการเรียนในรายวิชาต่างๆ ได้ อย่างไร ให้ อธิบายโดย
ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ ในระบบ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
***กิจกรรมนี ้ให้ เวลาในการตอบคาถามในใบงาน ไม่เกิน 15 นาที***
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ใบงานที่ 2 ฝึ กใช้ Edmodo

คาชีแ้ จง
1. ให้ นิสติ แบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 6-8 คน
2. ให้ แต่ละกลุม่ เลือกหัวข้ อการใช้ งานระบบ Edmodo กลุม่ ละ 1 หัวข้ อ ซึง่ ประกอบด้ วย
1) การสมัครเข้ าใช้ งานในระบบ
2) การตังค่
้ าโปรไฟล์ผ้ ใู ช้ งาน
3) การโพสต์ หรื อการแชร์ ข้อมูลในระบบ
4) การส่งงานในระบบ
5) การทาแบบทดสอบในระบบ
3. ให้ สมาชิกในกลุม่ ร่วมกันศึกษาวิธีการใช้ งานระบบ Edmodo จากวีดีทศั น์แนะนาการใช้ งาน และให้ สง่
ตัวแทนออกมาสาธิตวิธีการใช้ งานตามหัวข้ อที่ได้ รับมอบหมาย ( โดยกลุม่ ที่ไม่ได้ ออกไปสาธิ ตให้ ฝึก
ปฏิบตั ิตามทีละขันตอนผ่
้
านทางโทรศัพท์มือถือ)
***กิจกรรมนี ้ให้ เวลาในการศึกษาการใช้ งานระบบ Edmodo ไม่เกิน 20 นาที***
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ใบงานที่ 3
กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริง “รู้จักฉัน รู้จักเธอ ผ่ าน Edmodo”
คาชีแ้ จง
ให้ นิสติ แนะนาตนเอง พร้ อมแนบรูปภาพปั จจุบนั ของตนเองที่คิดว่าดูดีที่สดุ
และเขียน “คติประจาใจในการดาเนินชีวติ ” โดยโพสต์ตอบกลับในกระดานหัวข้ อ
“กิ จ กรรมแนะน าตนเอง” ในระบบ Edmodo พร้ อมทั ง้ กดถู ก ใจแก่ เพื่ อ น ที่
แนะนาตนเองได้ น่าประทับใจที่สดุ
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ใบงาน 4
คาชีแ้ จง ให้ นิสติ แบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 6-8 คน และให้ แต่ละกลุม่ ไปศึกษาเนื ้อหาในบทเรี ยนออนไลน์
บทที่ 3 การบริ โภคสือ่ ด้ วยปั ญญา และเลือกกรณีศกึ ษามา 1 กรณี จาก
กรณี ศึ ก ษาที่ 1 : ในละครโทรทัศน์ นาเสนอภาพและบทสนทนาที่ไม่เหมาะสม เช่น ด่า กัน ทาร้ า ย
ร่างกาย ทาร้ ายจิตใจ ตบตีกนั อย่างรุนแรง มีการแก่งแย่งสามี/ภรรยาของผู้อื่น ฯลฯ
กรณีศึกษาที่ 2 : การที่สอื่ มวลชนวิเคราะห์ขา่ วโดยใช้ ความคิดเห็นของตัวเองมากเกินไป เช่น ผู้ดาเนิน
รายการโทรทัศน์คนหนึ่งแสดงความคิดเห็นเข้ าข้ างพรรคการเมืองใดพรรคการเมื อง
หนึ่งอย่างชัดเจน และมักจะแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อพรรคการเมื องฝ่ ายตรง
ข้ ามเป็ นประจา
กรณี ศึกษาที่ 3 : การที่หนังสือพิมพ์นาเสนอพฤติกรรมในเชิงลบของดาราชื่ อดังเป็ นข่าวหน้ า 1 เช่น
ดารานักร้ องชื่อดังใช้ คาพูดหยาบคายด่ากันผ่านสือ่ ดาราชื่อดังไปมีความสัมพันธ์ กับ
สามีผ้ อู ื่น
กรณีศึกษาที่ 4 : การโฆษณาสินค้ าเกินจริ ง หลอกลวงผู้บริ โภค
กรณี ศึ กษาที่ 5 : การเล่นเกมออนไลน์ ที่ มีพ ฤติก รรมไม่ เหมาะสม เช่น การยิ ง การท าร้ ายร่ างกาย
การรบ การฆ่ากัน ฯลฯ ผ่านอินเตอร์ เน็ต
กรณีศึกษาที่ 6 : การนาเสนอภาพลามกอนาจารผ่านอินเตอร์ เน็ต
การนาเสนอโดยการตัดต่อคลิปจากละคร หรื อโฆษนาที่แสดงให้ เห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นในสังคม
พร้ อมทัง้ น าเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาอย่า งเป็ น รู ป ธรรมโดยใช้ แ นวคิ ด ที่ ได้ จ ากการเรี ยนจาก
บทเรี ยนออนไลน์ หลังจากนันให้
้ แต่ละกลุม่ อัปโหลดคลิปวีดีโอขึ ้นในระบบ Edmodo พร้ อมทังน
้ าเสนอ
ในการจัดกิจกรรมครัง้ ที่ 2
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กิจกรรมที่ 2 การฝึ กปฏิบตั ิเพื่อเพิ่มประสบการณ์ (เวลาในการดาเนินกิจกรรม 90 นาที)
แนวคิด/เทคนิคที่ใช้
1) การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตน : ประสบการณ์ที่สาเร็ จ
2) การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตน : การใช้ คาพูดชักจูง
3) การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตน : การใช้ ตวั แบบ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
กิจกรรม 1) เพื่อให้
ที่ 2
ผู้เข้ าร่วมโปรแกรม
สามารถเข้ าเรี ยน
“ฝึ กปฏิบตั ิ บทเรี ยนออนไลน์
เพื่อเพิม่
และสามารถนา
ประสบการณ์” ความรู้ที่ได้
ถ่ายทอดให้ แก่
ผู้อื่นได้

2) เพื่อให้
ผู้เข้ าร่วมโปรแกรม
สามารถใช้ งาน
ระบบ Edmodo
ในการแชร์ ข้อมูล
การร่วมแสดง
ความคิดเห็น
ส่งงาน และเข้ าทา
แบบทดสอบ
ออนไลน์ได้ ด้วย
ตนเอง

ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม

เวลา สื่อ/อุปกรณ์

1) วิทยากรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
50
ของการจัดกิจกรรมที่ 2
นาที
2) วิทยากรแบ่งกลุม่ ผู้เข้ าร่วมโปรแกรม
กลุม่ ละ 6-8 คน ตามที่มอบหมายงาน
ตามใบงานที่ 4 ไว้ ในการจัดกิจกรรมครัง้
ที่แล้ ว โดยให้ แต่ละกลุ่มไปศึกษาบทเรี ยน
ออนไลน์ พร้ อมทังตั
้ ดต่อคลิปวีดีโอเพื่อ
นาเสนอความรู้ที่ได้ จากการเรี ยน
3) วิทยากรให้ แต่ละกลุม่ นาเสนอคลิป
วีดีโอผ่านระบบ Edmodo
3) ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมทุกคน ได้ ร่วม
40
แสดงความคิดเห็นต่อการนาเสนอของ นาที
แต่ละกลุ่มผ่านระบบ Edmodo พร้ อมทัง้
ให้ คะแนน (กดถูกใจ) คลิปวีดีโอที่
ประทับใจมากที่สดุ
4) วิทยากรให้ ข้อเสนอแนะ แต่ละกลุ่ม
ที่มานาเสนอ พร้ อมทังชื
้ ่นชมแก่กลุม่ ที่ได้
คะแนนมากที่สดุ
5) วิทยากรให้ กลุม่ ที่ได้ คะแนนมากสุด
เล่าถึงประสบการณ์ในทางานนาเสนอใน
ครัง้ นี ้ เทคนิคการจัดทาคลิปวีดีโอการ
แบ่งงานในทีมจนสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ ดี และความรู้สกึ ที่ได้ ร่วมทา
กิจกรรม
6) วิทยากรและผู้เข้ าร่วมโปรแกรม

การ
ประเมินผล
1) บทเรี ยน
1)สังเกตการ
ออนไลน์
นาเสนองาน
2) ใบงานที่ 4 2) ตรวจ
3) คอมพิวเตอร์ ผลงาน
4) ระบบ
(คลิป)
Edmodo

1) ใบงานที่ 4 1)สังเกตการ
2) คอมพิวเตอร์ มีสว่ นร่วม
เข้ าทากิจรรม
3) โทรศัพท์มือถือ ในระบบ
Edmodo
4) ระบบ
2) การส่งใบ
Edmodo
งานท้ าย
บทเรี ยน
ออนไลน์
3)การเข้ าทา
แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
บทเรี ยน
ออนไลน์
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม

ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
ร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ จากการทา
กิจกรรมและการนาไปประยุกต์ใช้
8) วิทยากรมอบหมายงาน ให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
โปรแกรม ส่งใบกิจกรรมท้ ายบทเรี ยน
ผ่านทางระบบ Edmodo และทา
แบบทดสอบทุกครัง้ หลังจากเข้ าเรี ยน
บทเรี ยนออนไลน์ในระบบ

เวลา สื่อ/อุปกรณ์

การ
ประเมินผล
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กิจกรรมที่ 3 E-learning สือ่ ส่งเสริ มการเรี ยน (เวลาในการดาเนินกิจกรรม 90 นาที)
แนวคิด/เทคนิคที่ใช้
1) การเปลีย่ นแปลงเจตคติ ในขัน”สร้
้ างความสนใจ”
2) การเปลีย่ นแปลงเจตคติ ในขัน”สร้
้ างความเข้ าใจ”
3) การเปลีย่ นแปลงเจตคติ ในขัน”สร้
้ างการยอมรับ”
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
กิจกรรม 1) เพื่อเสริมสร้ าง
ที่ 3
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
โปรแกรมมีความ
“E-learning สนใจและเข้ าใจ
สื่อส่งเสริม เกี่ยวกับการเรี ยน
การเรี ยน” ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์

การ
ประเมินผล
1) วีดีทศั น์ เรื่ อง 1) การตอบ

1) วิทยากรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของของการ 60
จัดกิจกรรม
นาที “เทคโนโลยี คาถาม
2) วิทยากรบรรยายให้ ความรู้ ความสาคัญ
E-learning นัน้
2) ประเมิน
ประโยชน์ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
ดียงั ไง แล้ ว
ใบงานที่ 5
ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ สื่อ
ทาไมต้ องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นต่างๆ เช่น เพื่อการ
กัน”
ทาธุรกิจ เพื่อการสืบค้ นแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ
เพื่อการสร้ างเครื อข่ายทางสังคม เป็ นต้ น
2) คอมพิวเตอร์
3) วิทยากรให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมชม
วีดีทศั น์ เรื่ อง “เทคโนโลยี E-learning นันดี
้
3) ใบงานที่ 5
ยังไง แล้ วทาไมต้ องใช้ กนั ”
4) ) วิทยากรตังค
้ าถามแก่ผ้ เู ข้ าร่วม
โปรแกรมเกี่ยวกับวีดีทศั น์ที่รับชม ว่าได้
อะไรบ้ าง เทคโนโลยี E-learning มีประโยชน์
อย่างไรบ้ าง เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรม ตอบ
คาถามรวมทังร่้ วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เกี่ยวกับสิง่ ที่ได้ จากการรับชมวี
ดีทศั น์
5) วิทยากรให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมทุกคนทา
กิจกรรมตามใบงานที่ 5 ตอบคาถามเกี่ยว
ประสบการณ์การใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนับสนุนการเรี ยนในด้ านต่างๆ รวมทัง้
ประสบการณ์การใช้ E-learning
6) วิทยากรสุม่ เลือกเพื่อให้ ตวั แทนผู้เข้ า
อบรมตอบคาถาม แชร์ ประสบการณ์ตามใบ
งานที่ 5 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมรับฟัง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์

286
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
2) เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วม
โปรแกรมเกิดการ
ยอมรับการเรี ยน
ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์

7) วิทยากรแบ่งกลุม่ ผู้เข้ าร่วมโปรแกรม กลุ่ม 30 1) กระดาษ
ละ 6-8 คน เพื่อทาการอภิปรายกลุม่ ในหัวข้ อ นาที Flip Chart
“ถ้ านาระบบ Edmodo เข้ ามาสนับสนุนการ
เรี ยนรายวิชานี ้ นิสติ คิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้ าง”
โดยให้ ร่วมกันระดมความคิดเห็น และเขียน
ข้ อดีหรื อประโยชน์ ออกมาให้ ได้ มากที่สดุ
และส่งตัวแทนมานาเสนอ
8) ) วิทยากรและผู้เข้ าร่วมโปรแกรม ร่วม
สรุปความรู้ที่ได้ จากการทากิจกรรมและการ
นาไปประยุกต์ใช้

วีดีทศั น์ ในกิจกรรม

วีดีทศั น์ เรื่ อง เทคโนโลยี E-learning นัน้ ดียังไง แล้ วทาไมต้ องใช้ กัน
รายการ Catch5iT ตอนที่ 37 ช่วงที่ 3
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=9uDWwFUJwg0&t=123s

การ
ประเมินผล
1) การ
นาเสนอผล
การระดม
ความ
คิดเห็น
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ใบงาน 5
คาชีแ้ จง ให้ นิสติ ตอบคาถามจากประสบการณ์จริ งในการใช้ สอื่ อิเล็กทรอนิกส์
1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อะไรบ้ าง (เช่น คอมพิวเตอร์ มือถื อ เป็ นต้ น) ที่นิสิตใช้ อยู่ในชีวิตประจาวัน และ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์เหล่านันมี
้ สว่ นช่วยในการดาเนินชีวิตอย่างไร
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2) สือ่ อิเล็กทรอนิกส์อะไรบ้ างในปั จจุบนั ที่นิสติ ใช้ เพื่อสนับสนุนการเรี ยน และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เหล่านัน้
มีสว่ นช่วยในการเรี ยนอย่างไร
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3) จากในการเรี ยนที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั นิสติ เคยใช้ งาน E-learning ในรายวิชาใดบ้ าง และใช้ ระบบ
LMS ระบบใด (เช่น Edmodo Atuter Moodle เป็ น ต้ น) และเข้ าไปทากิ จ กรรมอะไรบ้ างในระบบ
ดังกล่าว
จงอธิบาย
รายวิชา
ระบบ LMS
กิจกรรมการเรียนในระบบ

4) ให้ นิสิตอธิบายถึงความแตกต่างของระบบ E-learning ที่เคยใช้ งาน กับระบบ Edmodo
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
***กิจกรรมนี ้ให้ เวลาในการตอบคาถาม ไม่เกิน 20 นาที***
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กิจกรรมที่ 4 ปรับทัศนคติ ตังต้
้ นเตือนตนเอง (เวลาในการดาเนินกิจกรรม 90 นาที)
แนวคิด/เทคนิคที่ใช้
1) แนวคิดการเปลีย่ นแปลงเจตคติ ในขัน”จดจ
้
าเปลีย่ นทัศนคติ”
2) แนวคิดการเปลีย่ นแปลงเจตคติ ในขัน”การท
้
าตามชักจูง”
3) แนวคิดการฝึ กควบคุมตนเอง
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรม
กิจกรรม 1) เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
ที่ 4
โปรแกรมมีการ
จดจาเกี่ยวกับ
“ตังต้
้ นเตือน ความสาคัญของ
ตัวเอง” การเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
1) วิทยากรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
ของการจัดกิจกรรม
2) วิทยากรตังค
้ าถามถึงประโยชน์ที่ได้
จากการเรี ยนผ่าน E-learning อีกครัง้
พร้ อมทังทบทวนและย
้
้าให้ เห็นถึง
ความสาคัญและประโยชน์จากการที่นา
โปรแกรม Edmodo มาช่วยในการ
เรี ยนรู้และทากิจรรมในรายวิชานี ้ที่ได้
จากการสรุปร่วมกันในการจัดกิจกรรม
ครัง้ ที่ผา่ นมา

เวลา สื่อ/อุปกรณ์

การ
ประเมินผล
1) สังเกต
30 1) ระบบ
การตอบ
นาที Edmodo
2) คอมพิวเตอร์ ปัญหา

3) วิทยากรทบทวนวิธีการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนามาใช้ ในการ
วิชานี ้ โดยสาธิตการใช้ งานในระบบ ทัง้
ในด้ านการเข้ าเรี ยนบทเรี ยนออนไลน์
โพสน์แชร์ ข้อมูลในระบบ การติดต่อ
สอบถามผู้สอน การเข้ าแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การส่งงาน และการเข้ า
ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนออนไลน์
2) เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม 4) วิทยากรให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมได้ ทา 60 1) แบบบันทึก
พฤติกรรมตามคาชักจูงโดยใช้ เทคนิค
นาที พฤติกรรมฯ
โปรแกรมได้ ทา
2) ใบงานที่ 6
พฤติกรรมตามการ “การเตือนตนเอง”
5) วิทยากรแจกแบบบันทึกสังเกตตนเอง
ชักจูง
3) เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมได้ เริ่มฝึ กการ
โปรแกรมได้ ร่วมกัน เตือนตนเอง
ตังเป้
้ าหมายในการ 6) วิทยากรแบ่งผู้เข้ าร่วมโปรแกรมเป็ น
กลุม่ กลุม่ ละ 6-8 คน โดยให้ แต่ละกลุ่ม
เรี ยนผ่านสื่อ

1) สังเกตการ
ตังเป้
้ าหมาย
ร่วมกันของ
แต่ละกลุ่ม
2) งานที่
มอบหมาย
ให้ บนั ทึก
พฤติกรรม

289
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
4) เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วม
โปรแกรมสามารถ
สังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการเรี ยน
ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
ตังเป้
้ าหมายร่วมกันในการเรี ยนผ่าน
ระบบ Edmodo และบันทึกผ่านแบบ
บันทึกพฤติกรรมฯ
7) ให้ แต่ละกลุ่มรายงานผลการ
ตังเป้
้ าหมายร่วมกัน
8) วิทยากรอธิบายให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
โปรแกรมเข้ าใจถึงวิธีการสังเกต และ
บันทึกพฤติกรรมการเรี ยนในระบบ
Edmodo และมอบหมายงานให้ สงั เกต
และบันทึกพฤติกรรม เป็ นเวลา 3
สัปดาห์ โดยให้ รายงานผลการฝึ กเตือน
ตนเองทุกสัปดาห์
9) วิทยากรและผู้เข้ าร่วมโปรแกรม
ร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ จากการทา
กิจกรรมและการนาไปประยุกต์ใช้
10) วิทยากร มอบหมายงานให้ แต่ละ
กลุม่ เตรี ยมกิจกรรมในใบงานที่ 6
สาหรับการทากิจกรรมในครัง้ หน้ า

เวลา สื่อ/อุปกรณ์

การ
ประเมินผล
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แบบบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตอนที่ 1 ให้ นิสติ กาหนดเป้าหมายของกลุม่ ในการเรี ยนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
1. เข้ าเรี ยนบทเรี ยนออนไลน์ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 15 นาที จานวน

ครัง้ /สัปดาห์

2. สืบค้ นข้ อมูล เรี ยนรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากบทเรี ยนออนไลน์ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 15 นาที
จานวน

ครัง้ /สัปดาห์

3. ร่วมแชร์ ข้อมูลแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ โดยการโพสน์ข้อมูลที่นา่ สนใจและมีประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับ
บทเรี ยนออนไลน์ จานวน

ครัง้ /สัปดาห์

4. สามารถทาแบบทดสอบหลังเรี ยนบทเรี ยนออนไลน์ได้ ถกู ต้ อง
 70%

 80%

 90%

 100%

ตอนที่ 2 ให้ นิสติ บันทึกพฤติกรรมการเรี ยนออนไลน์ โดยแยกตามพฤติกรรมการเรี ยนรู้ดงั ต่อไปนี ้
1. การเข้ าเรี ยนบทเรี ยนออนไลน์
วัน/เดือน/ปี

บทเรียนที่เข้ าเรี ยน

เริ่มเวลา

สิน้ สุดเวลา

รวม (นาที)
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2. การค้ นหาข้ อมูล เรี ยนรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากบทเรี ยนออนไลน์
วัน/เดือน/ปี

หัวข้ อที่เรียนรู้

แหล่ งข้ อมูล

เริ่มเวลา

สิน้ สุดเวลา

รวม (นาที)

3. การแชร์ ข้อมูลแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ โดยการโพสต์หรื ออัปโหลดข้ อมูลที่นา่ สนใจและมีประโยชน์ที่
เกี่ยวข้ องกับบทเรี ยนออนไลน์
วัน/เดือน/ปี

หัวข้ อที่โพสน์

แหล่ งข้ อมูล

เวลาที่โพสน์
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4. สามารถทาแบบทดสอบหลังเรี ยนบทเรี ยนออนไลน์
ในบทที่...........เรื่ อง..................................................................................
ได้ คะแนน............คะแนน จากคะแนนเต็ม.................. คิดเป็ น.............เปอร์ เซ็น
ในบทที่...........เรื่ อง..................................................................................
ได้ คะแนน............คะแนน จากคะแนนเต็ม.................. คิดเป็ น.............เปอร์ เซ็น
ตอนที่ 3 ประเมินผลและตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามเป้าหมาย
 สามารถปฏิบตั ิได้ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ความรู้สกึ ที่ได้ รับ คือ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
การให้ รางวัลตนเอง ได้ แก่
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.
 ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เหตุผล
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 6
คาชีแ้ จง
1. ให้ นิสติ แบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 6-8 คน
2. จากเนื ้อหาบทเรี ยนออนไลน์ใน “บทที่ 6 จริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ ” ให้ นิสิตศึกษา
ความรู้ เพิ่มเติมโดยการหาคลิปวีดีโอ บุคคลที่เป็ นตัวอย่างในการประกอบอาชีพที่สมาชิก
ในกลุม่ สนใจ และสามารถนามาเป็ นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพ พร้ อมทังน
้ าเสนอ
เพิ่มเติมถึงจรรยาบรรณของอาชีพนันในส่
้ วนท้ ายของคลิปวีดีโอ และให้ แต่ละกลุม่ อัปโหลด
คลิปวีดีโอขึ ้นในระบบ Edmodo
3. ส่งตัวแทนกลุม่ นาเสนอคลิปวีดีโอเพื่อแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในการจัดกิจกรรมครัง้ ที่ 5
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กิจกรรมที่ 5 แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ (เวลาในการดาเนินกิจกรรม 120 นาที)
แนวคิด/เทคนิคที่ใช้
1) การควบคุมตนเอง
2) การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตน: ประสบการณ์ที่สาเร็ จ
3) การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตน: การใช้ คาพูดชักจูง
4) การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตน: การใช้ ตวั แบบ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
กิจกรรม 1) เพื่อให้
ที่ 5
ผู้เข้ าร่วม
โปรแกรมได้ รับ
“แลกเปลี่ยน ผลการประเมิน
เรี ยนรู้” ย้ อนกลับ
(Feedback)
การปฏิบตั ใิ น
รอบสัปดาห์ที่
ผ่านมา

ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์

1) วิทยากรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ
60 1) แบบบันทึก
จัดกิจกรรม
นาที พฤติกรรมฯ
2) ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมแต่ละกลุ่มสรุปผล
การเตือนตนเองของสมาชิกทุกคนในรอบ
สัปดาห์ที่ผ่านมา
3) วิทยากรให้ ข้อมูลย้ อนกลับผู้เข้ าร่วม
โปรแกรม โดยกล่าวคาชมเชยผู้ที่สามารถ
ทาพฤติกรรมได้ ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ และ
ให้ กาลังใจผู้ที่ยงั ไม่ประสบความสาเร็จละ
พูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
4) ให้ แต่ละกลุ่มร่วมกันตังเป้
้ าหมาย
พฤติกรรมสัปดาห์ตอ่ ไป
2) วิทยากรแบ่งกลุม่ ผู้เข้ าร่วมโปรแกรม
60 1) โปรแกรม
2) เพื่อให้
กลุม่ ละ 6-8 คน ตามที่มอบหมายงานตาม นาที Edmodo
ผู้เข้ าร่วม
ใบงานที่ 6 ไว้ ในการจัดกิจกรรมครัง้ ที่แล้ ว
โปรแกรม
2) คอมพิวเตอร์
สามารถค้ นหา โดยให้ แต่ละกลุม่ ไปศึกษาความรู้เพิ่มเติม
ความรู้เพิม่ เติม นอกเหนือจากบทเรี ยน และนามา
3) โทรศัพท์มือถือ
้ ยน โดยหา
นอกเหนือจาก แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ในชันเรี
การเรี ยนบทเรี ยน คลิปตัวอย่างบุคคลที่เป็ นแบบอย่างที่ดีใน
4) ใบงานที่ 6
การประกอบอาชีพ (พร้ อมทังบอกถึ
้
ง
ออนไลน์และ
้
สามารถนามา จรรยาบรรณของวิชาชีพนันฯ)
3) วิทยากรให้ แต่ละกลุม่ นาเสนอคลิปวีดีโอ
แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ร่วมกัน ผ่านโปรแกรม Edmodo
4) ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมทุกคน ได้ ร่วมแสดง
ผ่านระบบ
ความคิดเห็นต่อการนาเสนอของแต่ละกลุ่ม
Edmodo

การ
ประเมินผล
1) จานวน
ผู้เข้ าร่วม
โปรแกรมที่
บรรลุ
เป้าหมาย
ที่ตงไว้
ั้
2) สังเกต
การ
ตังเป้
้ าหมาย
ร่วมกันของ
แต่ละกลุ่ม
1)สังเกตการ
นาเสนองาน
2) ตรวจ
ผลงาน
(คลิป)
3)สังเกตการ
มีสว่ นร่วม
เข้ าทากิจรรม
ในโปรแกรม
Edmodo
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม

ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
ผ่าน Edmodo พร้ อมทังให้
้ คะแนน (กด
ถูกใจ) ตัวอย่างอาชีพที่ประทับใจมากที่สดุ
5) วิทยากรให้ ข้อเสนอแนะ แต่ละกลุ่มที่มา
นาเสนอ พร้ อมทังชื
้ ่นชมแก่กลุม่ ที่ได้ คะแนน
มากที่สดุ
6) วิทยากรให้ กลุม่ ที่ได้ คะแนนมากสุดเล่า
ถึงประสบการณ์ในทางานนาเสนอในครัง้ นี ้
แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการค้ นหา และ
ความรู้สกึ ที่ได้ ร่วมทากิจกรรม
7) วิทยากรและผู้เข้ าร่วมโปรแกรมร่วมกัน
สรุปความรู้ที่ได้ จากการทากิจกรรมและ
การนาไปประยุกต์ใช้

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์

การ
ประเมินผล
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กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงเพื่อเปลีย่ นแปลง (เวลาในการดาเนินกิจกรรม 120 นาที)
แนวคิด/เทคนิคที่ใช้
การควบคุมตนเอง
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
เวลา สื่อ/อุปกรณ์
ของกิจกรรม
กิจกรรม 1) เพื่อให้
1) วิทยากรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
60 1) แบบบันทึก
ที่ 6
ผู้เข้ าร่วม
ของการจัดกิจกรรม
นาที พฤติกรรมฯ
โปรแกรมได้ รับ 2) ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมแต่ละกลุ่ม
“ปรับปรุงเพื่อ ผลการประเมิน สรุปผลการเตือนตนเองของสมาชิกทุก
เปลี่ยนแปลง” ย้ อนกลับ
คนในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา
(Feedback)
3) วิทยากรให้ ข้อมูลย้ อนกลับผู้เข้ าร่วม
การปฏิบตั ใิ น
โปรแกรม โดย กล่าวคาชมเชยผู้ที่
รอบสัปดาห์ที่ สามารถทาพฤติกรรมได้ ตามเป้าหมาย
ผ่านมา
ที่ตงไว้
ั ้ และให้ กาลังใจผู้ที่ยงั ไม่ประสบ
ความสาเร็จละพูดคุยถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ ้น
4) ให้ แต่ละกลุ่มร่วมกันตังเป้
้ าหมาย
พฤติกรรมสัปดาห์ตอ่ ไป
2) เพื่อให้
5) วิทยากรแบ่งกลุม่ ผู้เข้ าร่ วมโปรแกรม 60 1) ใบงานที่ 7
กลุม่ ละ 6-8 คน แจกใบงานที่ 7 ให้
นาที
ผู้เข้ าร่วม
2) กระดาษ
ผู้เข้ าร่วมโปรแกรมร่วมฝึ กระดมสมอง
โปรแกรม
Flip Chart
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
สามารถหา
ในการแก้ ปัญหาที่พบระหว่างการเรี ยน
3) กระดาษโน๊ ต
ปัญหาและ
ผ่านระบบ Edmodo ที่ประสบมา โดยใช้
กาว
วิธีการ
ผังต้ นไม้ หรื อ Mind Map ในการ
แก้ ปัญหาที่
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
6) วิทยากรให้ แต่ละกลุม่ นาเสนอปัญหา
ขัดขวาง
พฤติกรรมการ และแนวทางแก้ ไขของแต่ละกลุม่ เพื่อให้
ทังหมดได้
้
เรี ยนรู้ร่วมกัน
เรี ยนผ่านสื่อ
7) วิทยากรและผู้เข้ าร่วมโปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ จากการทา
กิจกรรมและการนาไปประยุกต์ใช้

การ
ประเมินผล
1) จานวน
ผู้เข้ าร่วม
โปรแกรมที่
บรรลุเป้าหมาย
ที่ตงไว้
ั้
2) สังเกตการ
ตังเป้
้ าหมาย
ร่วมกันของแต่
ละกลุม่

1)สังเกตการ
นาเสนอปัญหา
และแนว
ทางแก้ ไข
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ใบงานที่ 7
คาชีแ้ จง
1. ให้ นิสิตแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 6-8 คน
2. ให้ แต่ละกลุม่ ร่วมกันกระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ที่พบระหว่า ง
การเรี ยนผ่านระบบ Edmodo ที่ประสบมา โดยใช้ ผังต้ นไม้ หรื อ Mind Map
ในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
3. ให้ ทุกกลุม่ หมุนเวียนศึกษาปั ญหาบนผังต้ นไม้ ของเพื่อนแต่ละกลุม่ พร้ อมทัง้
เขียนแนวทางแก้ ปัญหา หรื อ ข้ อ เสนอแนะบนกระดาษโน๊ ตกาวแปะไว้ บนผัง
ต้ นไม้
4. ส่งตัวแทนแต่ละกลุม่ ออกมานาเสนอ
***กิจกรรมนี ้ให้ เวลาช่วยกันคิด ไม่เกิน 30 นาที***
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กิจกรรมที่ 7 นักเรี ยนออนไลน์ดีเด่น (เวลาในการดาเนินกิจกรรม 90 นาที)
แนวคิด/เทคนิคที่ใช้
1) การควบคุมตนเอง
2) การสร้ างการรับรู้ความสามารถของตน: การใช้ ตวั แบบ
กิจกรรม วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
กิจกรรม 1) เพื่อให้
ที่ 7 ผู้เข้ าร่วม
โปรแกรม
“นักเรี ยน สามารถ
ออนไลน์ ควบคุม
ดีเด่น” ตนเองในการ
เรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2) เพื่อให้
ผู้เข้ าร่วม
โปรแกรมได้
เห็นตัวแบบที่
ดีในการเรี ยน
ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3) เพื่อสรุป
และประเมิน
ผลในภาพรวม
ของกิจกรรม

ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม

เวลา สื่อ/อุปกรณ์

การ
ประเมินผล
1) วิทยากรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของของการจัด 60 1) แบบบันทึก 1) จานวน
กิจกรรม
นาที พฤติกรรมฯ ผู้เข้ าร่วม
2) ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมแต่ละกลุ่มสรุปผลการ
โปรแกรมที่
2) ใบงานที่ 8 บรรลุ
เตือนตนเองของสมาชิกทุกคนในเวลา 3 สัปดาห์
ผ่านมา
เป้าหมาย
3) วิทยากรให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมทาใบงานที่ 8
ที่ตงไว้
ั้
และเลือกตัวแทนแต่ละกลุม่ เล่าถึงความรู้สกึ
2) การ
ประโยชน์ที่ได้ รับจากการทากิจกรรม และ
สรุปผลจาก
อุปสรรคที่พบในการทากิจกรรม
ใบงาน
4) วิทยากรและผู้เข้ าร่วมโปรแกรมร่วมกันสรุป
ความรู้ที่ได้ จากการทากิจกรรมเตือนตนเองและ
การนาไปประยุกต์ใช้
5) วิทยากรคัดเลือกเข้ าผู้ร่วมโปรแกรมที่มี
1) ผลการ
30 1) รางวัล
คะแนนการทดสอบหลังการเรี ยนบทเรี ยน
ประเมิน
นาที เสริมแรง
ออนไลน์สงู สุด และเลือกผู้ที่แชร์ ข้อมูลและผู้อื่น
ความพึง
2) แบบประเมิน พอใจ
กดถูกใจรวมมากที่สดุ โดยมอบรางวัลเสริมแรง
ความพึงพอใจ
เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่ วมโปรแกรม
6)วิทยากรและผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมสรุปผลการ
เรี ยนรู้ร่วมกันในภาพรวมของการจัดกิจกรรม
และกล่าวชมเชยและขอบคุณผู้เข้ าร่วม
โปรแกรมทุกคน พร้ อมทังก
้ าชับให้ นาพฤติกรรม
การเรี ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ จากการเข้ า
ร่วมโปรแกรมไปใช้ ในการเรี ยนต่อไปทังใน
้
รายวิชานี ้ และรายวิชาอื่นที่ใช้ การเรี ยนออนไลน์
เช่นเดียวกัน
7) วิทยากรให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมทุกคนได้ ทาแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการเข้ าร่ วมโปรแกรม
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ใบงานที่ 8
แบบประเมินการควบคุมตนเอง
คำชี้แจง ให้นิสิตแสดงความคิดเห็น ความรู ้สึกของตนเอง ตามหัวข้อต่อไปนี้
1.นิสิตมีความรู ้สึกอย่างไรหลังจากได้เข้าร่ วมกิจกรรมควบคุมตนเองในการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2.นิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่ วมกิจกรรมการควบคุมตนเองอย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3.หลังจากเข้าร่ วมกิจกรรมการควบคุมตนเองแล้ว นิสิตมีพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนแปลงหรื อไม่ อย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4.ในขณะเข้าร่ วมกิจกรรมควบคุมตนเองมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
***กิจกรรมนี ้ให้ เวลาตอบคาถามในใบงานไม่เกิน 15 นาที***
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แบบประเมินความพึงพอใจ
โปรแกรมส่ งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คาชีแ้ จง: โปรดทาเครื่ องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของนิสติ
รายการ
มาก มาก ปานกลาง น้ อย
ที่สุด
1. กิจกรรมมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน
2. เนื ้อหาของกิจกรรมมีความเหมาะสม
3. เนื ้อหาของกิจกรรมสามารถนาไปใช้ ได้ จริง
4. ระยะเวลาที่ใช้ ในกิจกรรมมีความเหมาะสม
5. กิจกรรมในโปรแกรมฯ ทาให้ นิสติ ได้ มีโอกาสคิดเป็ น วิเคราะห์ได้
6. สื่อการสอนที่ใช้ มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับกิจกรรม
7. เอกสาร/ใบงาน เขียนเข้ าใจง่าย สอดคล้ องกับกิจกรรม
8. สถานที่จดั กิจกรรมมีความเหมาะสมต่อการเรี ยนรู้
9. วิทยากรถ่ายทอดเนื ้อหาได้ เข้ าใจและชัดเจน
10. วิทยากรมีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ

น้ อย
ที่สุด

11. ความรู้ที่ได้ รับจากการจัดกิจกรรมครัง้ นี ้เป็ นไปตามความ
คาดหวังของนิสติ
12. โดยภาพรวม นิสติ พึงพอใจกับการเข้ าร่วมกิจกรรมครัง้ นี ้
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการเข้ าร่ วมกิจกรรม
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
........................................................................................................................................ ...................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
..........................................................................................................................................................................................
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ประวัติย่อผู้วิจัย
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ประวัติย่อผู้วิจัย
ชื่อ สกุล
วันเดือนปี เกิด
ที่อยูป่ ั จจุบนั
สถานที่ปฏิบตั ิงานปั จจุบนั

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2561

นายปิ ยะ บูชา
23 ตุลาคม 2527
203/276 หมู่ 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
อาจารย์พิเศษ สานักนวัตกรรมการเรี ยนรู้
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วท.บ.)
สาขาสถิติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต (ปร.ด) หลักสูตรโทควบเอก
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
จากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

